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Voorwoord 
Voor u ligt het rapport dat geschreven is naar aanleiding van mijn onderzoek naar het 
ontwikkelingsproces van tijdelijke studentenhuisvesting. Daarin wordt rol die het industrieel 
bouwbedrijf daarin kan vervullen uitgelicht. Met het afronden van dit onderzoek is tevens mijn 
studententijd en mijn studie bouwkunde afgerond. Deze studie vend plaats aan de Technische 
Universiteit van Eindhoven, faculteit bouwkunde en mijn afstudeerrichting was Vastgoedbeheer. 

Graag zou ik van de gelegenheid gebruik maken om mijn begeleiders van de TU/e (Jos Smeets 
en Leonie van de Ven) en van De Meeuw (Jeroen Verweij) te bedanken voor hun inzet. In alle 
drukte was het niet altijd even gemakkelijk om mijn waterval van informatie van feedback te 
voorzien, maar met hun hulp ben ik tech tot een mooi resultaat gekomen waar ik best trots op 
ben. Dankjulliewel. Ook wil ik De Meeuw bedanken voor de afstudeerplaats die zij mij geboden 
hebben en alle voorzieningen die daarmee gepaard gaan. Dit heeft zeker bijgedragen aan het 
vruchtbare verloop van het proces van afstuderen. 

Tenslotte wil ik naast mijn begeleiders iedereen bedanken die hun best gedaan hebben om mij 
verder te helpen in mijn onderzoek. Veel plezier met het lezen van dit rapport. 
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Bart Binnerts 



lnhoudsopgave 
Hoofdstuk 1. Aanleiding ________________________ 8 

1.1 Probleemschets ............................................ .................................................................................. 8 

1.2 Probleemstelling ........................................................................................................................... 10 

1.3 Doelstelling ............................................................................................................................... .... 10 

1.4 Plan van aanpak ............................................................................................................................ 11 

1.5 Afbakening .................................................................................................................................... 11 

Hoofdstuk 2. Studentenhuisvesting ___________________ 13 

2.1 Historie .......................................................................................................................................... 13 

2.2 De student ..................................................................................................................................... 14 

2.3 Studentenhuisvesting ............................................. ...................................... ............... ................ 17 

2.4 Conclusie ....................................................................................................................................... 19 

Hoofdstuk 3. Kwalitatieve en kwantitatieve vraag ______________ 21 

3.1 Kwalitatieve vraag ...................................................... .................................................................. 21 
3.1 .1 De kwalitatieve vraag van het object ....... ............. ........ ... ... ..... .......... .. ...... .. ... ...... ..... .... ...... .. 21 
3.1.2 De kwalitatieve vraag van de locatie ....... .... ... ....... ........ ... .. .. .. ... ...... ..... .. ........... ..... ... ... ....... .. 23 

3.2 Kwantitatieve vraag ................................................ ...................................................................... 24 
3.2.1 Markt in Nederland .. .... .... ..... .. ....... .... .... ...... ...... ... .. ....... ................ ..... .... ... ...... ... ...... ...... ........ 24 
3.2.2 Markt per studentenstad .. .... .. ....... ... ..... ........... ....... ....... ..... .............. ................ .. ...... .... .... ..... 28 

3.3 Conclusie ................... .................................................................................................................... 30 

Hoofdstuk 4. Kwalitatief aanbod /ocaties 32 ------------------
4. 1 Locaties van studentenhuisvesting ............................................................................................ 32 

4.2 Mogelijke locaties voor tijdelijke studentenhuisvesting .......................................................... 34 

4.3 Conclusie ....................................................................................................................................... 36 

Hoofdstuk 5. Kwalitatief aanbod objecten _________________ 38 

5.1 Technische mogelijkheden .......................................................................................................... 38 

5.2 Juridische mogelijkheden ...................................... ..................................................................... 44 
5.2.1 Juridische mogelijkheden op het niveau van de gemeenten ...... ..... .. ...... .. .. .... .... ... ...... .... ..... 44 
5.2.2 Juridische mogelijkheden op het niveau van de rijksoverheid ... .. .. ....... ... ........... .... ..... ... ....... 48 

5.3 Financiele mogelijkheden ............................................................................................................ 52 

5.4 Conclusie ................................................................................................................................ ....... 57 

Hoofdstuk 6. Verge/ijking van verschillende concepten ____________ 60 

6.1 De wensen van de studenten ...................................................................................................... 65 



6.2 Eisen ten aanzien van het begrip "tijdelijkheid" .............................. ............ ...... ........ ............... 66 

6.3 Financiele haalbaarheid ................................................................... ................ ....... ........ ........... .. 66 

6.4 Conclusie na vergelijking van de verschillende concepten ..................................... ............... 67 

Hoofdstuk 7. Het ontwikkelingsproces _________________ 69 

7 .1 Vastgoedontwikkelingsproces .................................................................................... ................ 69 

7.2 Het ontwikkelingsproces van t ijdelijke studentenhuisvesting ............................... ................. 70 

7.3 Benodigdheden binnen het ontwikkelingsproces en haar verdeling over de actoren ......... 73 

7.4 Actoren in het ontwikkelingsproces van studentenhuisvesting ............................................. 75 

7.5 Organisatie van het ontwikkelingsproces ..................................................... .... ............... ......... 80 

7 .6 Risico's ...... .......................................................................................................... .. .... ..... ............... 80 

7.7 Conclusie ........................................................................................................ ........ .......... ............. 81 

Hoofdstuk 8. Doelstellingen en moge/ijke rollen van een industrieel b•uwlledrijf _ 83 

8.1 Doelstellingen ................................................................................. ......................... ..................... 83 

8.2 Middelen voor het realiseren van haar doelstellingen ........................................... .................. 84 

8.3 Mogelijke rollen in het ontwikkelingsproces .............................................. ............... ................ 85 

8.4 Mogelijke rollen voor een industrieel bouwbedrijf .... ........ .................. ........ .. .... .. ... ................. 86 
8.4.1 Huidige rol (Turnkey leverancier van industriele bouwsystemen) .. .. .. .. .. .. .. ........... .... .... ...... .. 87 
8.4.2 Roi van ontwikkelaar (exclusief verantwoordelijkheid voor exploitatie en beheer) .... .. .... .... .. 87 
8.4.3 Roi van ontwikkelaar (inclusief verantwoordelijkheid voor exploitatie en beheer) .. .... .... .. .... . 88 
8.4.4 Roi vervullen binnen een coalitie .... ........ ...... .. .. ...... ...... .. .. ...... ...... .. .. ...... .. ...... .... .. .. .... .. ........ . 88 

8.5 Stroomschema rolbepaling ....................................................................................... ... ............... 92 

8.6 Organisatie van het ontwikkelingsproces ...................................... ........................................... 95 

8.7 Conclusie ................................................................................................................... .......... .......... 96 

Hoofdstuk 9. Casestudie _______________________ 98 

9.1 Project Houthavens, Amsterdam ........ ........................................................................................ 99 

9.2 Project Voorburglaan, Wageningen ... .... .................................................................. ................ 101 

9.3 Potentieel project, Vleutenseweg Utrecht .... ...................................................... ..................... 103 

Hoofdstuk 10. Samenvatting ______________________ 105 

Hoofdstuk 11. Conclusies, aanbevelingen en nawoord ____________ 109 

11.1 Conclusies ......... .............................................................................. ... ....... ..... ......... .. ............. 109 

11 .2 Aanbevelingen ....................................................................... .. .................. ........... ....... ........... 113 

11.3 Nawoord ......................................... ................. ................................................ .. ... ................ ... 115 



Literatuurlijst ____ ________________________ 117 

Bijlage 1. Profiel van HBO en WO studenten ______________ 121 

Bij/age 2. Stappen in de wooncarriere van studenten 122 

Bijlage 3. Woonwensen locatie 123 

Bijlage 4. Omrekenen van reistijden naar afstanden 124 

Bijlage 5. Omrekenfactoren grote en kleine studentensteden 125 

Bij/age 6. Deel van een voorbeeld huurcontract 126 

Bijlage 7. Eisen brandveiligheid 127 

Bijlage 8. Maximaal rede/ijke huurprijs 128 

Bijlage 9. Exp/oitatieberekening 131 

Bijlage 10. Financieringsconstructies 133 

Bijlage 11. Maximaal redelijke huur Studio-Max 134 
. . . 

Bijlage 12. Exploitatie Studio-Basis en Studio-Max _____________ 136 

Bijlage 13. Exploitatie Spacebox en Wooncabin 140 

Bijlage 14. Verdeling van benodigdheden over de actoren volgens Burie 142 

Bijlage 15. Bouworganisatievormen 143 

Bijlage 16. Risico's 147 

Bijlage 17. Moge/ijke financiering door ouders 150 



Het ontwikkelingsproces van tijdelijke studentenhuisvesting 

Bart Binnerts 9 maart 2005 7 



Het ontwikkelingsproces van tijdelijke studentenhuisvesting 

Hoofdstuk 1. Aanleiding 
Dit hoofdstuk vormt de inleiding van dit rapport. De aanleiding van het onderzoek wordt in de 
prableemschets omschreven. Vervolgens warden de hieruit volgende probleemstelling en 
doelstelling geformuleerd, waarna de opbouw van het rapport in de vorm van een plan van 
aanpak wordt beschreven. Tenslotte wordt een paragraaf gewijd aan de afbakening van het 
onderzoek, waarin het kader wordt geschetst waarbinnen het onderzoek plaatsvindt. 

1.1 Probleemschets 
Nederland heeft te kampen met een 
structureel tekort aan 
studentenwoningen. Ging het een 
aantal jaar geleden om een 
piekprobleem bij de start van het 
nieuwe collegejaar, tegenwoordig 
zijn er meerdere steden waar het 
prableem het hele jaar door speelt. 
Hierdoor zijn grate graepen 
studenten gedwongen om tegen hun 
zin bij hun ouders te blijven wonen 
en iedere dag grate afstanden af te 
leggen tussen hun woon en 
studieadres. 

Een van de oorzaken van de 
woningnood ender studenten is de 
algemene woningnood in Nederland. Figuur 1.1: Studenten demonstreren op het Binnenhof, februari 2001 

Door de woningnood stagneert de doorstraom en zijn er geen woningen beschikbaar voor 
afgestudeerden. Hierdoor blijven deze hun studentenwoning bezet houden. Daarnaast neemt 
zowel het aantal Nederlandse als buitenlandse studenten toe, waardoor de totale vraag naar 
studentenwoningen verder toeneemt. Tijdelijke studentenhuisvesting kan een oplossing vormen 
voor het huisvestingsprobleem ender studenten. Daarnaast kan het gebruikt warden wanneer 
permanente studentenhuisvesting wordt gerealiseerd. Het ontwikkelingspraces van permanente 
bouw kost over het algemeen veel tijd wanneer het vergeleken wordt met tijdelijke bouw. In de 
tussenliggende periode kan daaram tijdelijke bouw gebruikt warden om in een eerder stadium 
over een grotere voorraad van studentenwoningen te kunnen beschikken. Om deze tijdelijke 
bouw sneller te kunnen realiseren zijn verschillende bouwsystemen ontwikkeld. 

Verder beschikken verschillende steden over granden die voor een bepaalde periode gebruikt 
kunnen warden om huisvestingsprablemen op te lessen. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om 
herstructureringswijken waar een deel van het woningbestand is gesloopt, maar waar de 
realisatie van nieuwbouw op zich laat wachten. Vaak zijn deze gronden voor een aantal jaar 
beschikbaar omdat er plannen zijn om ze in de toekomst aan te wenden voor een andere 
bestemming. De opstallen die voor de tussenliggende periode zijn gerealiseerd, dienen voor de 
realisatie van de definitieve bestemming gesloopt of verwijderd te warden. Omdat er juridische 
mogelijkheden zijn die het eenvoudiger maken om tijdelijke bouw te realiseren dan permanente 
bouw, zou dit kansen kunnen bieden om de woningnood ender studenten aan te pakken. 

Bart Binnerts 9 maart 2005 8 
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Om de kansen rond tijdelijke studentenhuisvesting te kunnen benutten, dient het 
ontwikkelingsproces ervan beschouwd te worden . In dit onderzoek wordt dit proces benaderd 
vanuit het oogpunt van een industrieel bouwbedrijf. Een industrieel bouwbedrijf is in haar huidige 
rol de leverancier van industrieel geprefabriceerde bouwsystemen en beschikt over de 
mogelijkheid om tijdelijke (studenten)huisvesting in deze vorm te realiseren. In het hele 
ontwikkelingsproces is zij verantwoordelijk voor de realisatie van tijdelijke of semi-permanente 
huisvesting. Om te bepalen hoe door een industrieel bouwbedrijf ingespeeld kan worden op het 
probleem omtrent het tekort aan tijdelijke studentenhuisvesting, wordt de rol, die zij vervult in het 
ontwikkelingsproces, beschouwd. 

De Meeuw 
Dit afstudeeronderzoek vindt plaats in samenwerking met De Meeuw bouwsystemen. De Meeuw 
voldoet aan de kenmerken van een industrieel bouwbedrijf. 
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1.2 Probleemstelling 
Aan de hand de beschreven probleemschets wordt de volgende probleemstelling geformuleerd: 

Welke verschil/ende rol/en kan een industrieel bouwbedrijf vervullen in het 
ontwikkelingsproces van tijdelijke studentenhuisvesting? 

De probleemstelling wordt opgedeeld in een aantal deelvragen die in de opzet van het 
onderzoek naar voren komen. Deze deelvragen zijn verdeeld over een deel "vraag en aanbod" 
en over een deel "ontwikkelingsproces van tijdelijke studentenhuisvesting". 

Vraag en aanbod 
► Wat is studentenhuisvesting? 
► Waar dient studentenhuisvesting minimaal aan te voldoen op het niveau van het 

object en op het niveau van locatie? 
► Hoe ontwikkelt de markt van studentenhuisvesting zich? 
► Hoe kan bepaald worden welke locaties voor tijdelijke studentenhuisvesting 

gebruikt kunnen worden? 
► Wat zijn de oplossingen voor en de mogelijkheden van tijdelijke 

studentenhuisvesting vanuit technisch, juridisch en financieel oogpunt? 

Ontwikkelingsproces van tijdelijke studentenhuisvesting 
► Hoe verloopt het ontwikkelingsproces van tijdelijke studentenhuisvesting? 
► Wie zijn de actoren in het ontwikkelingsproces van tijdelijke 

studentenhuisvesting? 
► Wat zijn de doelstellingen van een industrieel bouwbedrijf? 
► Welke rollen kan een industrieel bouwbedrijf vervullen in het ontwikkelingsproces 

van tijdelijke studentenhuisvesting? 

1.3 Doelstelling 
De doelstelling van het onderzoek luidt vervolgens: 

Het inzichtelijk maken van de mogelijke rol/en die een industrieel bouwbedrijf kan 
vervullen in het ontwikkelingsproces van tijdelijke studentenhuisvesting. 
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1.4 Plan van aanpak 
In het plan van aanpak in figuur 1.3 staan de verschillende stappen die doorlopen warden in het 
onderzoek. Bij iedere stap wordt vermeld welke deelvragen er behandeld warden. De stappen 
die doorlopen warden, hebben als doel om te bepalen welke rol door een industrieel bouwbedrijf 
vervult kan warden in het ontwikkelingsproces van tijdelijke studentenhuisvesting. 

Opbouw onderzoek Behandelde deelvragen 

Studenten
hu1s vest1ng 

. ···· ···································· 1.__► __ w_a_t_is_s_t_ud_e_n_te_n_h_u_is_ve_s_ti-ng_?_. __________ _. 

Kwal1tat1eve en 
kwant1tat1eve vraag 

·················••·••····················· ) 
► Waar dient studentenhuisvesting minimaal aan te voldoen 

op het niveau van het object en op het niveau van locatie? 

Kwalltat1ef aanbod 
locat1es 

Kwalitatief 
aanbod obJecten 

VergeliJking verschillende 
concepten 

Ontw1kkel1ngs
proces 

► Hoe ontwikkelt de markt van studentenhuisvestino zich? 

► Hoe kan bepaald worden welke locaties voor tijdelijke 
studentenhuisvesting gebruikt kunnen worden? 

Wat zijn de oplossingen voor en de mogelijkheden van 
tijdelijke studentenhuisvesting vanuit technisch, juridisch en 
financieel oogpunt? 

Hoe verloopt het ontwikkelingsproces van tijdelijke 
studentenhuisvesting? 

Actoren 1n het 
proces ................ ) ► Wie zijn de actoren in het ontwikkelingsprocesproces van 

tijdelijke studentenhuisvesting? 

lndustrieel 
bouwbedrijf 

Mogelijke rollen voor een industrieel 
bouwbedrijf 

Figuur 1.3: Plan van aanpak 

1.5 Afbakening 

::, ► Wat zijn de doelstellingen van een industrieel bouwbedrijf? 

::, ► Welke rollen kan een industrieel bouwbedrijf vervullen in het 
ontwikkelingsproces van tijdelijke studentenhuisvesting? 

Het kader waarbinnen dit onderzoek plaatsvindt, bestaat uit de volgende grenzen: 

► Het onderzoek beperkt zich tot de Nederlandse markt, waar oak buitenlandse 
studenten deel van uitmaken. 

► De toepassing van tijdelijke studentenhuisvesting in dit onderzoek is gericht op 
de mogelijkheden van industriele bouwsystemen. 
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Hoofdstuk 2. Studentenhuisvesting 
De eerste stap in het onderzoek is het beschouwen van de verschillende aspecten van 
studentenhuisvesting. Om een beeld te krijgen wat studentenhuisvesting is en waar het aan 
dient te voldoen, worden de historie en de kenmerken van verschillende typen studenten 
beschreven. Daarna worden de verschillende vormen van studentenhuisvesting beschreven. 

► Wat is studentenhuisvesting? 

2.1 Historie 
De geschiedenis van het Nederlandse studentenleven begint in 1575, wanneer Prins Willem van 
Oranje de stad Leiden de eerste universiteit van Nederland schenkt (Grunneger, 2004). Dit 
gebaar is een blijk van dank voor het kranige verzet tegen de Spanjaarden in de 80-jarige 
oorlog. Het huisvestingsvraagstuk van studenten is met deze gebeurtenis een feit. 

In deze beginperiode was studeren uitsluitend voor de elite weggelegd en waren de studenten 
een bron van ergernis voor de gewone burgers. Midden achttiende eeuw kwam er steeds meer 
kritiek op de vermeende corruptie en onbekwaamheid van de heersende elite. Ook de studenten 
moesten het ontgelden. Ze kregen een curriculum met verplichte colleges, examens en een 
verplichte studieduur van vijf jaar. Van deze verplichtingen was voorheen nog geen sprake. In 
deze tijd werd studeren toegankelijker voor de lagere standen. Echter bleven de studenten wel 
verder kijken dan alleen hun studieboeken. De negentiende-eeuwse student besteedde zijn tijd 
buiten de universiteit voornamelijk bij de studentenvereniging. 

Na de tweede wereldoorlog steeg het aantal studenten snel. Vanaf deze periode veranderde de 
manier van wonen van studenten (Alchimica, 2003). Voor de oorlog was het wonen bij hospita's 
de regel. Na de oorlog werden studentenhuizen opgericht. Toch bleef er een grote woningnood 
bestaan ten gevolge van het hoge studentenaantal. De politiek richtte daarom de Centrale 
Stichting Studentenhuisvesting (C.S.S.) op, die in de verschillende studentensteden 1600 
kamers liet bouwen. De C.S.S. bevorderde ook het ontstaan van plaatselijke stichtingen. Het 
Duyvelsgat in Delft was het eerste complex voor studenten dat Nederland kende. In 1949 is dit 
complex uit houten semi-permanente barakken door studenten en een commissie van docenten 
gebouwd (DUWO, 2001 ). 

lnmiddels telt Nederland 13 universiteiten in 12 steden en daarnaast ruim 60 hogescholen. Nog 
altijd is er vanuit de samenleving kritiek op studenten. De uniforme studentencultuur is in de 
jaren 60 verdwenen. De individualisering heeft ertoe geleid dat de studentencultuur een 
heterogeen wereldje is geworden met plaats voor alle mogelijke life-styles. De vraag naar en het 
aanbod van studentenhuisvesting heeft door de jaren heen zowel in kwaliteit als in kwantiteit 
diverse veranderingen ondergaan. Wanneer het aantal studenten per stad, verantwoordelijk 
voor de vraag, in de jaren '90 wordt beschouwd (zie figuur 2.1) {Laagland advies, 2001 ), is 
zichtbaar hoezeer dit aantal kan schommelen in een korte tijd . Zeals in figuur 2.2 (Oskamp en 
Hoppesteyn, 2003) is te zien, heeft het totale aantal studenten in Nederland zich tussen 1992 en 
2003 meer geleidelijk ontwikkeld . Tussen 1997 en 2003 is het aantal (voltijd)studenten 
geleidelijk toegenomen. 
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2.2 De student 
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Figuur 2.1: Ontwikkeling van het aantal HBO- en WO-studenten 
in Nederland per stad , 1991 /'92-1999/'00 
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Figuur 2.2: Ontwikkeling van het aantal voltijdstudenten (HBO/WO) 

Een student is iemand die studeert en daarvoor ingeschreven staat bij een opleidingsinstantie. 
Dit rapport beperkt zich tot de groep die ingeschreven staat bij een opleidingsinstantie op het 
niveau van hoger beroepsonderwijs (HBO) of wetenschappelijk onderwijs (WO). De 
karakteristieke eigenschappen warden volgens een onderzoek door de landelijke 
studentenvakvond, de LSVb (Landelijke Studenten Vakbond, 2004), door de Nederlandse 
bevolking als volgt beschreven: 

► Ze gaan vaak uit 
► Ze hebben het financieel niet breed 
► Ze houden van uitslapen 
► Ze gaan graag met vakantie 
► Ze studeren graag 
► Ze doen graag aan sport 
► Ze nemen graag deel aan een debat 
► Ze zijn luidruchtig 
► Ze zijn enigszins arrogant 
► Ze zijn leergierig 
► Ze zijn ijverig 
► Ze zijn serieus 

Volgens hetzelfde onderzoek zien de studenten zichzelf minder leergierig en serieus. Daarnaast 
beamen ze dat ze luidruchtig zijn en vinden ze zichzelf lui. Deze korte beschrijving heeft 
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betrekking op het beeld van de student in het algemeen. Echter kunnen niet alle studenten over 
een kam geschoren worden. De student is ender andere in te delen in de volgende greepen: 

Voltijdstudent 
Deze volgt het voltijd programma van zijn of haar studie en besteedt volgens richtlijnen van het 
rijk ongeveer 40 uur per week aan zijn of haar studie. Hiermee wordt het mogelijk geacht om 
binnen de gestelde tijd (meestal vier of vijf jaar) af te studeren. 

Deeltijdstudent 
Deze volgt het deeltijd programma van zijn of haar studie en besteedt over het algemeen minder 
uren per week aan zijn of haar studie dan de voltijdstudent. De totale studieduur is daarmee 
over het algemeen langer dan die van de voltijdstudent. 

Short stay 
Deze studeren voor een korte tijd in Nederland en hebben daarom voor die periode woonruimte 
nodig. Hierbij gaat het om enkele procenten van de studentenpopulatie. Echter wordt voor deze 
groep een zesde van de totale voorraad aan studentenhuisvesting gereserveerd door de 
corporaties die zijn aangesloten bij KENCES. KENCES is een samenwerkingsverband van acht 
studentenhuisvesters uit verschillende studentensteden in Nederland en is verantwoordelijk voor 
35.000 eenheden studentenhuisvesting. Onder een studentenhuisvester wordt een 
woningcorporatie verstaan die zich geheel of gedeeltelijk richt op het huisvesten van studenten. 
Woningcorporaties zijn organisaties met het doel om huishoudens te huisvesten uit een 
maatschappelijk belang en niet om winst te maken. 

HBO, WO, thuiswonende en uitwonende student 
Onderscheid wordt gemaakt aan de hand van het opleidingsniveau (HBO en WO) en naar 
huisvestingssituatie (thuiswonend of uitwonend) van studenten. In bijlage 1 (Oskamp en 
Hoppesteyn, 2003) worden de profielen van deze groepen weergegeven. Hieruit blijkt dat de 
HBO-student jonger is dan de WO-student en dichter bij zijn of haar opleidingsinstantie woont. 
De uitwonende HBO-student woont minder vaak in een onzelfstandige eenheid (die niet 
beschikt over douche, toilet of keuken) en met name de thuiswonende HBO-student is weinig 
verhuisgeneigd. Wanneer deze verhuisgeneigd is, heeft hij of zij de voorkeur voor een 
zelfstandige eenheid (die wel beschikt over douche, toilet en keuken). De WO-student is ouder 
dan de HBO-student, hij heeft een hoger inkomen dan de HBO-student en vooral de uitwonende 
WO-student woont dicht bij zijn opleidingsinstantie. De WO-student woont relatief vaak in een 
onzelfstandige eenheid. De verhuisgeneigdheid van de WO-student is hoger dan die van de 
HBO-student. Vooral als de WO-student nog thuis woont is zijn verhuisgeneigdheid groot. De 
verhuisgeneigde WO-student wenst relatief vaak een zelfstandige woning, maar minder vaak 
dan de HBO-student. 

lnkomen en tijdsbesteding van studenten 
Voltijdstudenten besteden gemiddeld 1348 uur per jaar aan hun studie (Observant, 2001 ). Dat is 
minder dan de 1680 uur die door de overheid is vastgesteld. Daarbij besteden ze gemiddeld 5,7 
uur per week aan bijbaantjes (Observant, 1998). Ongeveer 80 procent van de studenten heeft 
een bijbaan naast de studie (Ministerie van OC en W, 2001 ). Het totale inkomen ligt hierdoor 
voor HBO studenten gemiddeld rend de 600 euro per maand en voor WO studenten rend de 
750 euro per maand (zie figuur 2.4) (Ministerie van OC en W, 2002). Dit verschil komt met name 
doordat het percentage uitwonenden ender WO studenten hoger is dan bij HBO studenten en 
daardoor vaker de hogere uitwonende beurs ontvangen. Uitwonende studenten hebben over het 
algemeen rend de 800 euro per maand te besteden. Uitwonende studenten besteden ongeveer 
de helft van hun inkomen aan wonen (Greninger Studentenbond, 2002). 
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2.3 Studentenhuisvesting 
Letterlijk genomen bestaat studentenhuisvesting uit vastgoedobjecten die bestemd zijn voor of 
gebruikt worden als huisvesting van een of meerdere studenten. Gezien het relatief lage 
inkomen van studenten, kenmerkt studentenhuisvesting zich door een relatief lage huurprijs per 
eenheid. Daarnaast is het oppervlak per eenheid over het algemeen klein, is het 
voorzieningenniveau laag en beperkt het aantal gebruikers per eenheid zich meestal tot een. 
Verder is de gebruiksduur per gebruiker relatief kort en de verhuisgeneigdheid met 58 procent 
(Oskamp en Hoppesteyn, 2003) groot. In het navolgend deel worden de verschillende vormen 
van studentenhuisvesting beschreven. Daarbij wordt een aantal voorbeelden gegeven. De 
huurprijs van deze voorbeelden wordt per maand weergegeven, inclusief gas, water, elektra 
(GWE) en eventuele servicekosten (SK), tenzij anders wordt vermeld. 

Zelfstandige eenheden 
Zelfstandige eenheden hebben altijd eigen voorzieningen (douche, toilet, keuken) maar 
beschikken niet altijd over een eigen voordeur. Onder studenten worden deze door een of door 
twee personen bewoond. Een voordeel hiervan is dat op deze eenheden vaak huursubsidie 
verkregen kan worden. 

Locatie 
Bouwjaar 
Aantal studenten 
Oppervlakte 
Totale huur 

Locatie 
Bouwjaar 
Aantal studenten 
Oppervlakte 
Totale huur 

Locatie 
Bouwjaar 
Aantal studenten 
Oppervlakte 
Totale huur 

Onzelfstandige eenheden 

Tweepersoons eenheden 
Eindhoven, Jan van Toornopstraat 
1961 
Twee per eenheid 
43,6 m2 

405, 79 euro exclusief GWE en SK 

Eenpersoons eenheden 
Den Haag, van Maanenkade 
1996 
Een per eenheid, 380 in het complex 
29 m2 
251 euro inclusief GWE en SK 

Een of tweepersoons eenheden 
Delft, Mouterpad 
jaren '50 
Een of twee per eenheid 
>20 m2 

199,02 euro, exclusief GWE en SK 

Onzelfstandige eenheden hebben een of meer voorzieningen (keuken, douche, toilet) die met 
meerdere bewoners gedeeld worden. Het aantal bewoners waarmee gedeeld wordt, is 
afhankelijk van de groepsgrootte. De gemiddelde huurprijs voor een onzelfstandige eenheid is in 
Nederland 187 euro per maand, exclusief gas, water en elektra (GWE) en servicekosten (SK) 
{Landelijke Studenten Vakbond, 2004). Op onzelfstandige eenheden kan over het algemeen 
geen huursubsidie verkregen worden. 
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Voorbeelden: 

Bart Binnerts 

Locatie 
Bouwjaar 
Aantal studenten 

Oppervlakte 
Totale huur 

Locatie 

Bouwjaar 
Oppervlakte 
Totale huur 

Locatie 
Bouwjaar 
Aantal studenten 
Oppervlakte 
Totale huur 

Locatie 
Oppervlakte 
Totale huur 

Locatie 
Oppervlakte 
Totale huur 

Locatie 
Oppervlakte 
Totale huur 

Locatie 
Oppervlakte 
Totale huur 

9 maart 2005 

Delft, Bagijnhof (DUWO, 2005) 
Voor oorlogs 
74 wooneenheden in groepen van 5, 7, 9, 
10 en 14 
36 m2 

vanaf 290 euro 

Amstelveen, Uilenstede (Intermezzo, 
2002) 
1983 
17 m2 

214,67 euro 

Wageningen, Hoevestein 
1968 -1977 
7 of 8 per afdeling, 368 totaal 
14 m2 

250 euro 

Enschede, Belgielaan 
8 m2 

120 euro 

Tilburg, Telegraafstraat 
26 m2 

219 euro 

Maastricht, tweede Carabinierslaan 
16 m2 

205 euro 

Nijmegen, Wilhelminasingel 
32 m2 

160 euro 
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Cooptatiepanden 
In cooptatiepanden wordt bij mutatie door middel van cooptatie een nieuwe huurder 
aangewezen. De bewoners gaan zelf op zoek naar een nieuwe huurder, via 
studentenvereniging of advertenties bij de onderwijsinstellingen. 

Reguliere wooneenheden 
Reguliere wooneenheden zijn wooneenheden die bestemd zijn voor, bij een corporatie 
ingeschreven, woonruimte zoekenden. Deze zijn over het algemeen niet gestoffeerd en/of 
gemeubileerd. 

Niet reguliere wooneenheden 
Dit zijn complexen met wooneenheden die bestemd zijn voor short stay en BWM (Buitenlands 
Wetenschappelijk Medewerker, zeals gastdocenten). Over het algemeen vallen hier ook 
beheerscomplexen ender. Dit zijn de complexen en panden die geen eigendom van de 
studentenhuisvester of woningbouwcorporatie zijn, maar die deze beheert in opdracht van 
derden. Deze panden worden over het algemeen wel gestoffeerd en gemeubileerd. 

Tijdelijke studentenhuisvesting 
Hieronder worden eenheden in complexen verstaan die voor een beperkte periode als 
studentenhuisvesting zijn ingericht. Actuele voorbeelden hiervan zijn herbestemming van 
kantoren (Kanaalweg, Utrecht en Westplantsoen, Delft) of asielzoekerscentra (Houthavens, 
Amsterdam en Stappegoor, Tilburg) tot studentenhuisvesting en tijdelijke bewoning van 
herstructureringspanden (van Kinsbergenstraat, Eindhoven) die op korte termijn gesloopt 
worden. Hiervoor wordt een contract aangegaan voor de betreffende gebruiksperiode, waarna 
het pand verlaten dient te worden. Dit rapport beperkt zich tot tijdelijke studentenhuisvesting in 
industrieel vervaardigde bouwsystemen. Tijdelijke studentenhuisvesting is in principe geen 
structurele oplossing voor het tekort aan studentenhuisvesting op de lange termijn. Met de 
beschikbare industriele bouwsystemen is het echter mogelijk om de eenheden te verplaatsen, 
waardoor het een meer structurele oplossing voor het probleem kan vormen. Voorbeelden van 
tijdelijke studentenhuisvesting worden in hoofdstuk 6 met elkaar vergeleken. 

2.4 Conclusie 
Een student is iemand die studeert en daarvoor ingeschreven staat bij een opleidingsinstantie. 
De student kan onderscheiden worden aan de hand van zijn of haar studieprogramma (voltijd of 
deeltijd), opleiding (HBO of WO) en woonsituatie (thuiswonend of uitwonend). Verder is er de 
short stay student, die voor korte tijd in Nederland studeert. Studentenhuisvesting is een object 
waarin een of meer studenten gehuisvest zijn. Hierin wordt onderscheid gemaakt tussen 
zelfstandige en onzelfstandige eenheden, reguliere en niet reguliere eenheden en tussen 
tijdelijke of permanente eenheden. 
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Hoofdstuk 3. Kwalitatieve en kwantitatieve vraag 
In dit hoofdstuk worden de eisen en wensen aan het object en de locatie in de vorm van de 
kwalitatieve vraag bepaald. Daarnaast worden de regionale en de nationale marktontwik
kelingen in de vorm van de kwantitatieve vraag behandeld. 

► Waar dient studentenhuisvesting minimaal aan te voldoen op het niveau van het object en op het niveau 
vanlocatie? 

► Hoe ontwikkelt de markt van studentenhuisvesting zich? 

3.1 Kwalitatieve vraag 
De kwalitatieve vraag wordt bepaald in een onderzoek naar de kwaliteit waaraan 
studentenhuisvesting dient te voldoen. Hiervoor wordt de kwaliteit bepaald waaraan het object 
en de locatie volgens de student dienen te voldoen. 

3. 1. 1 De kwalitatieve vraag van het object 
De kwalitatieve vraag van het object wordt bepaald door de kwaliteit uit te drukken in eisen 
waaraan het volgens de gebruikter (de student) dient te voldoen. Deze eisen kunnen per stad 
enigszins verschillen. Door de instelling "Bureau Onderzoek & Statistiek" is onder studenten uit 
Den Bosch een onderzoek gedaan naar onder meer de wensen onder deze groep. Over het 
algemeen luidt deze wens als volgt (Bureau Onderzoek & Statistiek, 2004 ): 

► Voor een onzelfstandige eenheid wensen studenten per maand maximaal 240 
euro te betalen en voor een zelfstandige eenheid maximaal 360 euro. Deze 
bedragen zijn exclusief gas, water, elektra en servicekosten (Bureau Onderzoek 
& Statistiek, 2004). De maximum huurprijs per maand van een onzelfstandige 
eenheid met een oppervlakte van bijvoorbeeld 15 vierkante meter, bedraagt 
volgens het in hoofdstuk 5.2.2 te behandelen puntensysteem van het ministerie 
van VROM ongeveer 190 euro (Ministerie van VROM, 2004). Die van een 
zelfstandige eenheid met een oppervlak van bijvoorbeeld 20 vierkante meter 
ongeveer 300 euro. Deze prijzen zijn exclusief gas, water, elektra en 
servicekosten. De maximum huurprijs, die op basis van het genoemde 
puntensysteem wordt bepaald, zal daarom geen problemen opleveren wanneer 
deze wordt vergeleken met de woonwensen van studenten. 

► De meeste studenten wensen hun voorzieningen als keuken, toilet en douche, 
niet te delen (Bureau Onderzoek & Statistiek, 2004). Wanneer deze wens in 
vervulling gaat, betrekken zij dus een zelfstandige eenheid. 

► Bewoners van onzelfstandige eenheden wensen hun voorzieningen met een 
totaal van maximaal vijf personen te delen (Bureau Onderzoek & Statistiek, 
2004). 

► De meeste studenten wensen in een groep van twee tot vijf personen te wonen 
(Adema, T. en Bos, S. ea. , 2003). Om aan deze wens invulling te geven, dient 
een gemeenschappelijke ruimte ingericht te worden die met deze groep gedeeld 
wordt. Dit geldt voor zowel bewoners van zelfstandige als van onzelfstandige 
eenheden. 
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► Tijdelijke woonvormen als 
de "containerwoning" of 
"Portokabin" zijn niet 
populair onder de in Den 
Bosch onderzochte 
populatie studenten, 
omdat "de uitstraling" als 
negatief wordt ervaren. 
Portocabins (zie figuur 
3.1) en 
containerwoningen zijn 
woningen die in de 
fabriek word en 
geproduceerd en warden 
door hun uitstraling met 

Figuur 3.1: Portocabin Figuur 3.2: IFD Box 

containers vergeleken. Van de onderzochte studenten wijst 30 procent deze 
woonvorm af en 55 procent wil "misschien" in dergelijke woningen wonen 
(Bureau Onderzoek & Statistiek, 2004). Wanneer tijdelijke studentenhuisvesting 
gerealiseerd wordt, dient daarom voorkomen te warden dat deze met dergelijke 
woonvormen geassocieerd warden. Een voorbeeld van een concept voor 
tijdelijke studentenhuisvesting dat meer als permanente bouw ervaren kan 
warden, is de IFD Box die in figuur 3.2 wordt ge"illustreerd en verder behandeld 
wordt in hoofdstuk 6. 

► Studenten wensen over het algemeen tenminste over een kabelaansluiting en 
een wastafel binnen hun eigen eenheid te beschikken (Stichting Interface, 1998). 
Volgens woningcorporatie "Breburg" dient iedere eenheid daarnaast te 
beschikken over een eigen telefoon en internetaansluiting (Breburg, 2004). 
Breburg is een woningcorporatie die zich in Tilburg en Breda bezighoudt met de 
huisvesting van studenten. 

► Voorzieningen die studenten graag delen zijn een zitgelegenheid en een 
wasmachine (Stichting Interface, 1998). 

► ledere eenheid beschikt over een opslagplaats voor een fiets in een collectieve 
fietsenstalling. 

Een tussenvorm tussen zelfstandige en onzelfstandige eenheden zou bijvoorbeeld een 
onzelfstandige eenheid met zelfstandig sanitair kunnen zijn. Deze beschikt in dat geval over een 
gezamenlijke keuken en een zelfstandige douche, toilet en wastafel. Formeel is dit echter een 
onzelfstandige eenheid en geen tussenvorm. 

De kwaliteit zoals die door studenten wordt ervaren, bepaalt de mutatiegraad van de eenheden. 
Over het algemeen is de mutatiegraad onder studenteneenheden 40 tot 50 procent (Aedes, 
2004). Wanneer de kwaliteit als laag wordt ervaren, kan dit percentage oplopen tot 140 procent 
(Aedes, 2003). Deze relatief hoge mutatiegraad hangt samen met een bepaalde wooncarriere 
onder studenten (de Boer en Larsen, 2003). Deze wooncarriere is het gevolg van het feit dat de 
meer aantrekkelijke eenheden pas binnen bereik komen als studenten wat !anger in een stad 
studeren. Studenten kunnen aanspraak maken op deze eenheden wanneer ze langer 
ingeschreven staan bij woningcorporaties en ze over meer contacten beschikken. Een andere 
oorzaak van de hoge mutatiegraad is dat studenten verschillende en veranderende voorkeuren 
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hebben in verschillende stadia van hun studie. Een aantal mogelijke stappen in de wooncarriere 
van studenten wordt beschreven in bijlage 2. 

Technische voorwaarden tijdelijkheid 
Om tijdelijk te kunnen bouwen, dient het bouwwerk over een aantal andere kenmerken te 
beschikken dan permanente bouw. Deze zijn: 

► Omdat tijdelijke studentenhuisvesting gerealiseerd wordt, dient het snel gebouwd 
en in gebruik genomen te kunnen warden. Een langere bouwtijd leidt tot een 
beperking van de gebruiksduur. 

► Omdat eenheden vaak niet zijn afgeschreven op het moment dat ze verwijderd 
warden, is het van belang dat ze na de eerste gebruiksperiode opnieuw gebruikt 
kunnen warden. Om dit technisch mogelijk te maken, dienen ze demontabel en 
verplaatsbaar te zijn tegen redelijke kosten. Hierdoor kunnen ze na verplaatsing 
opnieuw gebruikt warden, totdat ze wel zijn afgeschreven. Meer inzicht over deze 
afschrijvingstermijn bij een bepaalde exploitatieperiode wordt gegeven in 
hoofdstuk 5.3. Omdat de totale exploitatie bij voorkeur een positief resultaat dient 
te tonen, zijn deze demontage en verplaatsingskosten aan een maximum 
gebonden. lndien de eenheden wel over de termijn van vijf jaar zijn 
afgeschreven, is het niet noodzakelijk dat deze demontabel en verplaatsbaar 
zijn. 

3.1.2 De kwalitatieve vraag van de locatie 
De kwalitatieve vraag van de locatie wordt bepaald door deze uit te drukken in eisen waaraan 
het volgens de gebruiker (de student) dient te voldoen. Deze eisen zijn onderzocht door 
Stichting Interface in 1998. Voor dit onderzoek is een enquete gedaan ender de Eindhovense 
studenten. De resultaten van dit onderzoek kunnen over het algemeen ook op andere 
studentensteden toegepast warden. Waar nodig, zijn de eisen voor dit onderzoek aangevuld. 
Eindhoven beschikt, in tegenstelling tot sommige andere steden, bijvoorbeeld niet over een 
metro en over trams. 

De belangrijkste eisen aan de locatie van studentenhuisvesting zijn volgens het onderzoek van 
Stichting Interface in een middelgrote studentenstad als Eindhoven: 

► De nabijheid van een supermarkt (maximaal vijf minuten lopen); 
► de nabijheid van een bus-, metro- of tramhalte (maximaal vijf minuten lopen); 
► de nabijheid van een NS-station (maximaal tien minuten per fiets of openbaar 

vervoer); 
► de nabijheid van de opleidingsinstantie (maximaal tien minuten per fiets of 

openbaar vervoer); 
► de nabijheid van het stadscentrum 1 (maximaal tien minuten per fiets of openbaar 

vervoer); 
► de nabijheid van een uitgaansgelegenheid (maximaal tien minuten per fiets of 

openbaar vervoer). 

Het aantal minuten dat de voorzieningen maximaal op loop- of fietsafstand , of afstand per 
openbaar vervoer mogen liggen, wordt door de meerderheid van de ondervraagde studenten als 
maximale afstand beoordeeld. De afstand naar de supermarkt is hier een uitzondering op, 

1 De plaats in het centrum van de stad , waar de meeste winkels aaneengesloten zijn gesitueerd. 
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omdat deze voor bijna de helft van de studenten op maximaal vijf minuten !open mag liggen. 
Voorzieningen die voor minder dan de helft van de ondervraagde studenten maximaal 10 
minuten reizen mag bedragen, warden als "niet belangrijk" beschouwd en niet meegenomen in 
dit onderzoek. 

Door Bureau Onderzoek & Statistiek is in 2004 onderzoek gedaan naar de woonwensen van 
studenten. Hieruit blijkt dat de door Stichting Interface geformuleerde eisen die door studenten 
aan een locatie gesteld warden niet zijn veranderd. In het onderzoek van Bureau Onderzoek & 
Statistiek warden de eisen echter niet exact hetzelfde geformuleerd en niet in afstanden of 
reistijden uitgedrukt (zie bijlage 3). 

Emotionele aspecten 
Naast de omschreven toetsbare eisen en wensen waaraan objecten en hun locatie dienen te 
voldoen, zijn er aspecten die minder toetsbaar zijn. Dit zijn de emotionele aspecten. Deze zijn 
de kenmerken die niet concreet zijn te vertalen in eigenschappen van de studenteneenheden. 
Hierbij gaat het om het gevoel dat studenten hebben bij de woning. Dit aspect brengt een zeker 
risico met zich mee. Het betekent dat een studenteneenheid bijvoorbeeld over alle positieve 
eigenschappen kan beschikken, maar niet graag door studenten wordt bewoond. Oak kan van 
het tegendeel sprake zijn, wanneer diverse positieve eigenschappen ontbreken, maar studenten 
toch graag in de betreffende eenheid wensen te wonen. De emotionele aandachtpunten hebben 
onder andere te maken met "de uitstraling" van het object of van de locatie. Zoals in dit 
hoofdstuk reeds bleek, zijn tijdelijke studenteneenheden die lijken op containerwoningen of 
Portocabins niet populair onder studenten. Dit feit is een gevolg van emotionele aspecten die op 
studentenhuisvesting van toepassing kunnen zijn. 

Naast uitstraling kan imago een emotioneel aspect zijn dat mee kan wegen in de keuze van 
studenten voor een locatie of een studentencomplex. Dit imago drukt de populariteit uit van 
locaties of complexen. Oak kenmerken die een complex "uniek" maken kunnen als emotioneel 
aspect warden aangemerkt. Een voorbeeld hiervan is het cruiseschip aan de Houthavens van 
Amsterdam, die in hoofdstuk 9 behandeld wordt. 

3.2 Kwantitatieve vraag 
De kwantitatieve vraag is opgedeeld in de markt in Nederland en de markt per studentenstad. 

3. 2. 1 Markt in Nederland 
De markt in Nederland wordt onder meer bepaald door de vraag. Hoewel deze paragraaf de 
"kwalitatieve vraag" wordt genoemd, is het voor een volledig beeld van de markt van belang om 
daarnaast het aanbod te behandelen. Daarom wordt de markt in Nederland opgedeeld in "vraag 
in Nederland" en "aanbod in Nederland". 

Vraag in Nederland 
Wanneer de vraag naar studentenhuisvesting in Nederland wordt geanalyseerd, wordt duidelijk 
dat sprake is van een tekort. Om dit tekort in kaart te brengen wordt onderscheid gemaakt 
tussen een urgent tekort en een tekort om in de woonbehoefte van studenten te voorzien. In juli 
2003 waren 15.000 studenten urgent op zoek naar een zelfstandige of onzelfstandige eenheid 
(KENCES, 2003). Hierbij gaat het om studenten die dagelijks gedwongen zijn om in totaal meer 
dan 1,5 uur per openbaar vervoer te reizen tussen woonplaats en studieplaats. Dit aantal was 
voor de jaarlijkse piek in september, die met de start van het nieuwe collegejaar gepaard gaat 
en daarmee het laagst over dat jaar. Wanneer deze methode over andere maanden van het 
collegejaar toegepast was, zou dit getal hoger uitgekomen zijn. Het tekort aan 
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studentenhuisvesting beweegt zich als een cyclus. In het begin van het collegejaar is het op 
haar hoogtepunt. Daarna neemt het tekort geleidelijk af tot de start van het nieuwe collegejaar. 
Dit verloop over het jaar wordt zowel op nationaal niveau als op niveau per studentenstad 
vertoont. In figuur 2.8 wordt dit verloop schematisch ge'illustreerd (de Boer en Larsen, 2003). 
Hierin wordt de verhouding tussen de vraag en het aanbod weergegeven zoals die gewenst is 
door gemeenten. In de praktijk blijft het aanbod over het algemeen gedurende het hele jaar 
lager dan de vraag. · 

- Aanbod 

- vraag 

>- :::; a.. > C ... >- :::, a.. 
ro (1) 0 ro Cll ro J Q) , z 2 2 I Cl) , 

2 I Cl) ..- I I I I ..-- I I ...... ..- ...... ...... I ...- ...- ..-

Figuur 2.8: Schematische weergave van de vraag naar studentenhuisvesting 

Het tekort dat blijkt uit de woonbehoefte van studenten, beperkt zich tot zelfstandige eenheden 
en is aanzienlijk groter. Het "tekort" van onzelfstandige eenheden, waar een of meer van deze 
voorzieningen ontbreken, is het gevolg van het deel van de studenten dat hierin woont en op 
zoek is naar een zelfstandige eenheid. Het totale tekort aan zelfstandige eenheden bedraagt 
35.000 tegenover een "theoretisch" overschot van 4.000 onzelfstandige eenheden in Nederland 
(Oskamp en Hoppesteyn, 2003). Dit overschot zou in de praktijk uitsluitend een overschot zijn 
wanneer de 35.000 zelfstandige eenheden beschikbaar zouden komen. Wanneer de totale 
woonbehoefte van studenten beschouwd wordt, bedraagt het totale aanbod van wooneenheden 
een tekort van 31 .000 eenheden om in deze behoefte te voorzien. In tabel 2.2 wordt het tekort 
uitgezet tegen het aantal studenten in Nederland. 

Tabel 2.2: Statistieken studentenhuisvesting (Oskamp en Hoppesteyn, 2003) en (lnformatie Beheer Groep, 2004) 
Totaal aantal studenten (hogeschool of universiteit): 532.000 
Percentage uitwonde studenten 57,0% 
Totaal aantal uitwonende studenten: 303240 
Tekort van studenteneenheden 31000 
Tekort in percentage van het aantal uitwonenden 10,2% 

Het middelbaar beroepsonderwijs wordt in dit onderzoek buiten beschouwing gelaten, omdat de 
groep die hieronder valt voor het overgrote deel thuiswonend (bij ouders) is. 

Het aantal studenten neemt, zoals uit paragraaf 2.1 blijkt, over de jaren verder toe. De totale 
vraag naar studentenhuisvesting beweegt zich hierdoor nog altijd in een stijgende lijn. Uit de 
demografische ontwikkelingen blijkt dat het aantal studenten tot 2010 ongeveer met 10 procent 
toeneemt (zie figuur 2.6) (CBS , 2004). Hierin wordt ervan uitgegaan dat hetzelfde percentage 
van de jongeren blijft gaan studeren, studenten even lang blijven studeren en hetzelfde 
percentage van de studenten uit het buitenland komt. Uit de prognose van ABF Research is 
eveneens een stijging waarneembaar (zie figuur 2.7) (Oskamp en Hoppesteyn, 2003). Na 2010 
lijkt het aantal studenten, op basis van het aantal 18-jarigen, licht af te nemen. Naast een 
toename van het aantal 18-jarigen tot 2010, verwacht ABF Research een toename van het 
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aantal buitenlandse studenten , de short stays. Deze toename zal het gevolg zijn van de reeds 
ingevoerde Bachelor - Master structuur, waardoor het gemakkelijker wordt om een deel van de 
studie in een ander land te volgen. Aan de andere kant leidt deze verandering ertoe dat meer 
Nederlandse studenten (een deel van) hun studie in het buitenland doorbrengen. 
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Figuur 2.6: Ontwikkeling van het aantal 18-jarigen in Nederland 
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Figuur 2.7: Prognose van het aantal studenten in Nederland 

Er zijn twee typen aanbieders van studentenhuisvesting; profit en non-profit aanbieder (Stichting 
Interface, 1998). Non-profit aanbieders zijn aanbieders die een niet commerciele doelstelling 
nastreven. In plaats van een commercieel belang, behartigen zij een maatschappelijk belang. In 
dit geval is dat het belang om studenten tegemoet te komen in hun huisvestingsprobleem. Non
profit aanbieders kunnen verdeeld worden in: 

► Woningcorporaties die zich naast studentenhuisvesting tevens bezighouden met 
de huisvesting van andere groepen; 

► woningcorporaties die zich uitsluitend met studentenhuisvesting bezighouden. 

Profit aanbieders exploiteren hun woningen met het doel financieel rendement te behalen. Hierin 
zijn de volgende categorieen te onderscheiden: 

► Particuliere verhuurders: 
• Commerciele verhuurders; wonen niet in het pand dat zij verhuren 
• Hospita's; verhuren een of meer kamers in het pand waarin zij zelf wonen 
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• Ouders van studenten; hebben pand gekocht voor studerend kind en 
verhuren eventuele overige kamers aan andere studenten 

► Makelaarskantoren en vastgoedbeheerorganisaties. Deze organisaties zijn 
verantwoordelijk voor een relatief klein deel van het aanbod van 
studentenhuisvesting en richten zich over het algemeen met name op 
zelfstandige eenheden. 

Het totale aanbod van huisvesting voor studenten is de laatste jaren afgenomen. Hiervoor zijn 
de volgende oorzaken te benoemen (Laagland advies, 2002): 

► Stagnatie in de nieuwbouw. Door de prijsstijgingen in de bouw is het vanuit 
financieel oogpunt moeilijker geworden om nieuwe vormen van 
studentenhuisvesting te realiseren. 

► Gebrek aan doorstroming. Door de verstopping van de reguliere markt kunnen 
starters moeilijk aan een woning komen. Uitgeschreven studenten houden hun 
kamer aan, waardoor nieuwe studenten geen kans krijgen op de woningmarkt. 

► Afname particuliere markt. Het aanbod van eenheden bij particuliere verhuurders 
neemt af door ontmoedigende regelgeving als de koppelingswet, het huidige 
belastingstelsel en huurbescherming. Door de invoering van de koppelingswet en 
het huidige belastingstelsel, denken veel potentiele verhuurders geen financieel 
voordeel meer te kunnen behalen met de verhuur van kamers. De koppelingswet 
koppelt de uitwonende studiebeurs aan de inschrijving in de gemeentelijke 
basisadministratie (Landelijke Studenten Vakbond (2), 2004) en het huidige 
belastingstelsel kent geen subsidies of fiscale stimuleringsregelingen voor de 
verhuur van studenteneenheden. Daarnaast zijn potentiele particuliere 
verhuurders vaak bang dat zij na het afsluiten van een huurcontract nooit meer 
van hun huurders af kunnen komen. Verder neemt kamergewijze verhuur door 
particulieren af door de verscherpte eisen op het gebied van brandveiligheid. 
Tenslotte is het door de hoge marktprijzen van panden een aantrekkelijk 
alternatief geworden om deze te verkopen en worden ze aan de voorraad 
studentenhuisvesting onttrokken. 

► Herstructurering van oude wijken. Een deel van het aanbod van 
studentenhuisvesting bij particulieren of kleine, goedkope woningen voor starters 
of studenten verdwijnt door sloop of nieuwbouw in de oude wijken. 

Volgens ABF research vormen de goedkope huurwoningen, zelfstandige eenheden tot een 
bedrag van 458 euro per maand, en de onzelfstandige eenheden de potentiele voorraad voor 
studenten (Oskamp en Hoppesteyn, 2003). Van deze voorraad zijn er in totaal 1.214.000 
eenheden in de 24 studentensteden waar per gemeente meer dan 2000 studenten zijn 
ingeschreven. Dit zou ruim voldoende zijn als op deze voorraad geen aanspraak gemaakt zou 
worden door andere bevolkingsgroepen dan studenten. Dit is echter wel het geval, waardoor 
geen exact aantal woningen dat bestemd is voor studenten kan worden vastgesteld. Het 
percentage van de bewoners van onzelfstandige eenheden dat als ex-student wordt 
gedefinieerd, is 10,8 procent. Hierbij gaat het om 30.000 eenheden. Van deze groep is 80 
procent verhuisgeneigd, waardoor 24.000 eenheden vrij zouden komen wanneer voor de 
betreffende ex-studenten de mogelijkheid werd geboden om door te stromen. 

Hoewel op basis van de gegevens over de verschillende huisvestingsvormen geen aantal 
genoemd kan worden voor het aanbod van studentenhuisvesting , kan hierover op een andere 
wijze wel iets gezegd worden. Gezien het aanzienlijke tekort aan studenteneenheden dat in 
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meer of mindere mate in iedere studentenstad speelt, wordt aangenomen dat alle beschikbare 
eenheden verhuurd zijn. In totaal telt Nederland ongeveer 305.000 uitwonende studenten 
(lnformatie Beheer Groep, 2004). Het totale aanbod aan studenteneenheden zal zich daarom 
rend dit getal bewegen, omdat alle uitwonende studenten beschikken over een eenheid . Deze 
eenheden worden daardoor als studenteneenheid aangemerkt. Er zijn plannen om de voorraad 
van studenteneenheden aan te vullen, waardoor het aanbod toeneemt. Leden van KENCES zijn 
bijvoorbeeld voornemens om tot 2010 gezamenlijk ruim 10.000 eenheden aan de bestaande 
voorraad toe te voegen. 

Een deel van het huidige aanbod is van tijdelijke aard. Onder dit deel van het aanbod wordt 
tijdelijke studentenhuisvesting verstaan in: 

► Tijdelijke bewoning van herstructureringspanden; 
► tijdelijk tot studentenhuisvesting herbestemde kantoorpanden; 
► industrieel vervaardigde demonteerbare studentenhuisvesting. 

Wanneer dit deel van de voorraad wegvalt, neemt het aanbod van studentenhuisvesting af. 
Daarnaast bevindt een deel van de huidige voorraad zich in de laatste fase van haar levensduur 
en is toe aan vervanging. Deze ontwikkelingen leiden tot een kleiner aanbod. Concluderend zijn 
er ontwikkelingen die het totale aanbod doen toenemen en ontwikkelingen die deze doen 
afnemen. 

Van de 10.000 eenheden die in de toekomst door leden van KENCES gerealiseerd worden, 
vallen tussen de 2.400 en 3.000 eenheden ender de noemer "COA-eenheden" (Ministerie van 
VROM (2), 2004). COA staat voor Centraal Orgaan opvang Asielzoekers. Deze eenheden zijn 
dan ook voormalige woningen voor asielzoekers. De COA-eenheden zijn hiervan een voorbeeld. 
Omdat deze eenheden over het algemeen demontabel en verplaatsbaar zijn, beschikken ze 
grotendeels over dezelfde eigenschappen als de tijdelijke studenteneenheden die door een 
industrieel bouwbedrijf geproduceerd zouden kunnen worden. Omdat de COA-eenheden reeds 
gebruikt en grotendeels afgeschreven zijn, kunnen ze voor een lager bedrag ingezet worden 
dan nieuwe eenheden van een industrieel bouwbedrijf. Zolang het aanbod aan COA-eenheden 
niet is afgenomen, zal naar verwachting relatief weinig afname plaatsvinden van de eenheden 
van industriele bouwbedrijven. De eenheden die industriele bouwbedrijven reeds afgezet 
hebben, zijn grotendeels aangeboden voordat deze COA-eenheden beschikbaar waren. 

3.2.2 Markt per studentenstad 
Hoewel de woningnood ender studenten in Nederland hoog is, zijn grote verschillen 
waarneembaar tussen de situaties binnen verschillende studentensteden. De woonsituatie van 
studenten wordt door ABF Research in de verschillende steden in tabel 2.3 (Oskamp en 
Hoppesteyn, 2003) gekwantificeerd. 
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Tabel 2.3: Aantal studenten, ouder dan 18 jaar, naar stad en woonsituatie over het jaar 2002/2003 

waarvan 
aanlal thuiswonend uitwonend 

Amsterdam 36.400 8.700 24% 27.700 76% 
Arnhem 6.400 1.400 22% 5.000 78% 

Breda 7.400 2.300 31 % 5.100 69% 

Delft 10.100 800 8% 9.300 92% 
Den Haag 16.600 4.400 27% 12.200 73% 

Eindhoven 11 .200 3.000 27% 8.200 73% 

Enschede 9.300 1.800 20% 7.500 80% 
Groningen 26.600 1.700 6% 24.900 94% 
Haarlem 4.600 2.400 53% 2.200 47% 

Leeuwarden 6.200 400 6% 5.900 94% 
Leiden 10.400 2.900 28% 7.500 72% 

~laastrichl 10.900 1.900 18% 9.000 82% 

Nijmegen 13.600 900 7% 12.600 93% 
Rotterdam 24.000 5.900 25% 18.100 75% 

Tilburg 11 .300 2.700 24% 8.600 76% 

Utrecht 25.000 1.500 6% 23. 500 94% 
Wageningen 4.000 200 5% 3.800 95% 
Zwolle 4.800 2.800 59% 2.000 41% 

Diemen 
., . .. " ~ 

Den Bosch 4.000 1.900 47% 2.100 53% 
Deventer 3.000 1.600 54 ¼ 1.400 46% 

Heerlen 2.200 1.100 50% 1.100 50% 

Alkmaar 2.600 700 29% 1.800 71% 
Sittard-Geleen 2.500 1.100 44 ¼ 1.400 56% 
overig 237.300 158.500 67% 78.800 33% 

totaal 491.600 210.900 43% 280.700 57% 
,.) onbetrouwbaar 

In juli 2004 en juni 2003 is door de Landelijke Studenten Vakbond, de LSVb, een onderzoek 
gedaan naar de woningnood onder studenten in Nederland. In deze periode was een deel van 
de aankomend studenten al op zoek naar een studenteneenheid , maar het was voor de 
jaarlijkse piek die gepaard gaat met de start van het nieuwe collegejaar. De resultaten per 
studentenstad, van deze twee onderzoeken, warden in tabel 2.4 (Landelijke Studenten Vakbond 
(2), 2004) ge"illustreerd. Het gaat hierin om het aantal studenten per studentenstad die als 
woningzoekende staan ingeschreven. Een deel hiervan is reeds in het bezit van een eenheid, 
maar kan nag op zoek zijn naar een andere eenheid . Het deel dat op zoek is naar een eenheid 
en niet ingeschreven staat als woningzoekende, wordt niet in de tabel vermeld. 

In tabel 2.4 warden alle universiteitsteden behandeld en de belangrijkste steden waar uitsluitend 
HBO studenten studeren. Voor de steden "Leiden (SLS Wonen, 2004)" en "Tilburg2

" wordt 
verwezen naar andere bronnen omdat deze niet door de LSVb zijn onderzocht. De cijfers van 
deze twee steden dateren uit het begin van 2004 dus bevinden deze zich op een ander moment 
van de cyclus dan de cijfers van de andere studentensteden. De stad Maastricht valt op omdat 
het als enige studentenstad geen tekort aan studenteneenheden zou hebben. Dit komt doordat 

2 Mevrouw van der Weele van woningbouwcorporatie "Breburg" 
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alle studenten die in de stad geen eenheid kunnen vinden, over de grens in Belgie een eenheid 
kunnen huren. 

Wanneer de cijfers uit de tabel bij elkaar 
opgeteld worden, blijkt in de betreffende 
studentensteden ruim 42.000 studenten, 
voor de piek in het begin van het 
collegejaar, op zoek naar een wooneenheid 
te zijn. Hierdoor is de wachtlijst in een 
significant deel van de studentensteden 
opgelopen tot meer dan een jaar. Wanneer 
alle studentensteden beschouwd worden, 
ligt het tekort hoger. Echter ligt het totale 
tekort van 31 .000, gemeten door ABF 
Research lager, omdat de voorraad die na 
de gewenste verhuizingen zou overblijven, 
is afgetrokken van het totale tekort. 

3.3 Conclusie 

Tabel 2.4: Tekort aan studenteneenheden per stad 

Studentenstad Tekort in 
eenheden 

Amsterdam 6000 
Eindhoven 3000 
Groningen 4934 
Nijmegen 1700 juli , 2004 
Rotterdam 5500 
Utrecht 7000 
Wageningen 800 

Breda 60] Delft 2270 
Den Haag 1700 juni, 2003 

Enschede 2500 
Maastricht 0 

Tilburg 4000 --+ januari, 2004 
Leiden 2000 --+ februari , 2004 
Totaal 42010 

Op basis van de kwalitatieve vraag van studentenhuisvesting dienen de locatie en het object 
van studentenhuisvesting te voldoen aan de eisen en wensen van studenten die in dit hoofdstuk 
zijn beschreven. Belangrijke eisen en wensen aan het object zijn: 

► Voorkeur voor zelfstandige voorzieningen; 
► beschikking over een gemeenschappelijke ruimte; 
► de eenheden dienen over een permanente uitstraling te beschikken. 

De kwalitatieve vraag op het niveau van de locatie komt in hoofdlijnen neer op: 

► De nabijheid van een supermarkt en bus-, metro- of tramhalte (maximaal vijf 
minuten lopen); 

► de nabijheid van een NS-station, opleidingsinstantie, stadscentrum en een 
uitgaansgelegenheid (maximaal tien minuten per fiets of openbaar vervoer). 

Daarnaast dienen de eenheden over een korte bouwtijd en de mogelijkheid tot demontage en 
verplaatsing te beschikken om aan de technische voorwaarden aan het begrip "tijdelijiheid" te 
voldoen, wanneer ze niet binnen vijf jaar zijn afgeschreven. 

Uit de kwantitatieve vraag van studentenhuisvesting blijkt dat er sprake is van een tekort van 
ongeveer 31.000 eenheden. Dit komt neer op een tekort van 10,2 procent van het totale aantal 
uitwonende studenten. De omvang van het tekort aan studentenhuisvesting verschilt per 
studentenstad en is het grootst in Utrecht en Amsterdam. 
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Hoofdstuk 4. Kwalitatief aanbod locaties 
In dit hoofdstuk wordt bepaald hoe geschikte locaties voor het realiseren van tijdelijke 
studentenhuisvesting aangewezen kunnen warden, op basis van de in hoofdsdtuk 3.1 gestelde 
eisen. Vervolgens warden voorbeelden gegeven van mogelijke locaties die hiervoor gebruikt 
kunnen warden. 

► Hoe kan bepaald warden welke locaties voor tijdelijke studentenhuisvesting gebruikt kunnen 
warden? 

4.1 Locaties van studentenhuisvesting 
De eisen waaraan een locatie voor studentenhuisvesting dient te voldoen warden in hoofdstuk 
3.1 beschreven. Hierin wordt een maximale reistijd te voet, per fiets of per openbaar vervoer 
bepaald naar een zestal voorzieningen. Omdat een locatie gemakkelijker te toetsen is op basis 
van afstanden dan op basis van reistijden, warden deze tijden (waar mogelijk) omgerekend in 
afstanden. De wijze waarop deze reistijd is omgerekend naar afstanden is te zien in bijlage 4. 
Vijf minuten lopen leidt dan tot een afstand hemelsbreed van 417 meter en tien minuten fietsen 
leidt tot een afstand hemelsbreed van 2,5 kilometer. De afstanden per openbaar vervoer zijn op 
deze wijze niet betrouwbaar te herleiden en blijven in minuten uitgedrukt warden. 

Voor deze afstanden wordt uitgegaan van de stad Eindhoven, die als middelgrote studentenstad 
wordt getypeerd. Wanneer sprake is van een grate of een kleine studentenstad, wordt een factor 
toegepast waarmee reistijden per openbaar vervoer en fietsafstanden warden vermenigvuldigd. 
Loopafstanden naar supermarkten en bushaltes warden niet met deze factor vermenigvuldigd, 
omdat deze voorzieningen, afhankelijk van de dichtheid, in grate steden over het algemeen 
even ver uit elkaar liggen als in kleine steden. De factoren waarmee gerekend wordt, warden in 
tabel 4.1 weergegeven (zie bijlage 5). 

Tabel 4.1: Omrekenfactoren voor afstanden binnen studentensteden van verschill ende afmetingen 

Studentenstad Aantal Factor Afstand Reistijd per 
inwoners fietsen openbaar vervoer 

Klein :S 150.000 0,65 1,63 6,5 minuten 
Middelgroot 150.000 - 250.000 1 2,5 10 minuten 
Groot 2:: 250.000 1,57 3,93 15,7 minuten 

Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht vallen ender de noemer grate steden. Eindhoven, 
Tilburg, Graningen, Breda, Nijmegen en Enschede vallen als studentenstad ender de noemer 
middelgrate steden. De overige studentensteden zijn volgens de gehanteerde definitie kleine 
steden. De factoren waarmee gerekend wordt, om de fietsafstand en de reistijd per openbaar 
vervoer voor grate en kleine studentensteden te vergelijken met middelgrate studentensteden, 
zijn 0,65 voor kleine studentensteden en 15, 7 voor grate studentensteden. In bijlage 5 wordt de 
hoogte van deze factoren bepaald. 
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Op basis van de in hoofdstuk 3.1 door Stichting Interface gestelde eisen, warden locaties 
getypeerd volgens de volgende drie categorien: 

► A-locaties: 
► B-locaties: 

► C-locaties: 

Locaties die voldoen aan alle eisen die gesteld warden 
Locaties die voldoen aan minimaal vier van de eisen die gesteld 
warden 
Locaties die voldoen aan minder dan vier van de eisen die gesteld 
warden 

A-locaties zijn de locaties die het meest geschikt zijn voor studentenhuisvesting. B-locaties zijn 
minder dan A-locaties geschikt voor studentenhuisvesting. Bij de realisatie hiervan dient hier 
uitsluitend gebouwd te warden wanneer geen locaties beschikbaar zijn, die als A-locatie zijn 
getypeerd. C-locaties zijn het minst geschikt voor studentenhuisvesting en het is de vraag of 
deze ooit voor deze bestemming in aanmerking komen. 

Het kan voorkomen dat een locatie door studenten verschillend getypeerd wordt. In de meeste 
studentensteden liggen niet alle opleidingsinstanties of faculteiten op dezelfde plaats. Wanneer 
een student vanaf een bepaalde locatie binnen tien minuten op zijn of haar opleidingsplaats is, 
kan het voor een andere student !anger duren om vanaf dezelfde plaats zijn of haar 
opleidingsplaats te bereiken. Hierdoor kan het voorkomen dat een locatie voor de ene student 
bijvoorbeeld als A-locatie wordt getypeerd en voor een andere student als B-locatie. 

Oak kan de mogelijkheid zich voordoen dat de opleidingsplaats van studenten buiten de stad 
ligt, waardoor het niet mogelijk is om een locatie aan te wijzen die binnen de maximale reistijd 
vanaf de opleidingsplaats en bijvoorbeeld het NS-station is gesitueerd. Wanneer een locatie zich 
redelijkerwijs tussen bijvoorbeeld het NS-station en de opleidingsinstantie bevindt, wordt 
aangenomen dat ze in alle gevallen aan deze in hoofdstuk 3.1 beschreven eisen voldoet, omdat 
het voor de student de beste locatie is om te wonen. In dit geval geldt dat hoe dichter de locatie 
voor studentenhuisvesting bij de rechte lijn tussen de betreffende voorzieningen is gesitueerd, 
hoe meer de locatie voldoet aan de gestelde eisen. De overige eisen warden naast de afstand 
tot de opleidingsplaats en het NS-station beschouwd in de typering van een locatie. 

lnfrastructuur, fundering en vervuiling 
leder bouwwerk, dus oak ieder tijdelijk bouwwerk, dient op ondergrandse infrastructuur 
aangesloten te warden. Hieronder wordt riolering, gas, elektra, telefoon, kabel en waterleidingen 
verstaan. Wanneer geen aansluiting voor riolering aanwezig is, kan gebruik gemaakt warden 
van een sceptic tank waarin het afvalwater wordt opgeslagen. Deze tank wordt regelmatig 
leeggepompt. 

Naarmate een bouwwerk zwaarder is, dient de fundering zwaarder te zijn. Dit geldt voor zowel 
permanente als voor tijdelijke bouw. Wei is tijdelijke bouw vaak lichter en kan de fundering 
daardoor eveneens lichter uitgevoerd warden. Verder bepaalt de granddruk (dichtheid van de 
grand) en het gewicht van het bouwwerk per oppervlakte eenheid , of op stroken of op palen 
gefundeerd dient te warden. Om de granddruk te bepalen, dient een sonderingsrapport 
opgesteld te warden waarin deze beschreven wordt. Een voordeel van tijdelijke bouw op het 
gebied van funderen, is dat deze niet verplicht vorstvrij hoeft te zijn. Een fundering is vorstvrij 
wanneer deze op een diepte van tenminste 80 centimeter ten opzichte van het maaiveld is 
gesitueerd (Bouwsite, 2004). Het bepalen of grand wel of niet vervuild is, gebeurd in een 
verkennend bodemonderzoek. Dit bodemonderzoek is verplicht wanneer gebouwd wordt. 
Wanneer uit dit bodemonderzoek blijkt dat de grand vervuild is, mag hierop niet gebouwd 
warden, totdat deze gesaneerd is en als schoon wordt gedefinieerd in een bodemonderzoek. 
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4.2 Mogelijke locaties voor tijdelijke studenten huisvesting 
Locaties waar tijdelijke studentenhuisvesting mogelijk is, beschikken over zoveel mogelijk 
kenmerken die in hoofdstuk 3.1 zijn behandeld en zijn tenminste voor die tijd beschikbaar. In de 
praktijk betekent dit dat beschikbare locaties overwegend op binnenstedelijke locaties zijn 
gesitueerd wanneer ze aan de beschreven kenmerken voldoen. 

Locaties die mogelijk geschikt zijn voor tijdelijk grondgebruik, en vaak op locaties gesitueerd zijn 
die voor studenten geschikt zijn, worden in tabel 4.2 beschreven zoals ze door Camie! 
Rommens in kaart zijn gebracht (Rommens, 2003). 

Tabel 4.2: Mogelijke locaties voor tijdelijk grondgebruik 

Locatietype 
Herstructureringslocatie 

Bedrijventerrein 
Groen-locatie 
lnfrastructuurlocatie 
Stagnerende I complexe ontwikkelingslocatie 
Water (overloop) gebieden 

Herstructureringslocaties 

Gebruiksvorm 
► In aanloop naar herstructurering 
► Tijdens herstructurering 

lnbreiding, herstructurering en revitalistatie 
Groen in 'transformatie' (stedelijke uitloopgebieden) 
Grand in reserve 
Stagnatie in de ontwikkeling 
Experimentele invulling 

Tijdens herstructureringsprojecten is er vaak onbebouwde grond die voor een bepaalde periode, 
in afwachting van een nieuwe invulling, braak blijft liggen. Deze grond bevindt zich in veel 
gevallen op een gunstige locatie voor studentenhuisvesting en kan daarvoor tijdelijk aangewend 
worden. 

Bedrijven of industrieterreinen 
Bedrijven of industrieterreinen die gesitueerd zijn op geschikte locaties voor 
studentenhuisvesting zijn bijvoorbeeld oude binnenstedelijke fabrieksterreinen. Vaak zijn 
dergelijke terreinen voorzien van ruime parkeerterreinen. Herstructurering van bedrijventerreinen 
kan leiden tot ruimte voor (tijdelijke) huisvesting van bijvoorbeeld studenten. Bij inkrimping kan 
daarbij tevens de ruimte van overtollige parkeerplaatsen benut worden. Een voorbeeld hiervan 
is de bebouwing van het parkeerterrein achter Philips Lighting te Eindhoven (van de Graaf, 
2003). 

Groenlocaties 
Binnenstedelijke groenlocaties die gebruikt worden om stedelijke verdichting te realiseren, 
kunnen tijdelijk of permanent gebruikt worden voor studentenhuisvesting. 

lnfrastructuu rlocaties 
Grond die is bestemd voor infrastructuur (grond in reserve), maar waarop voorlopig niet tot de 
aanleg daarvan wordt overgegaan, kan in geval van een gunstige locatie aangewend worden 
voor tijdelijk studentenhuisvesting. Parkeerterreinen en voormalige rangeerterreinen die niet 
(meer) vervuild zijn, kunnen een ander voorbeeld vormen om studentenhuisvesting te 
realiseren. Of grond vervuild is, wordt beschreven in een bodemonderzoek. Rangeerterreinen 
zijn vaak naast het station gesitueerd en vormen daarom een interessante locatie voor 
studentenhuisvesting. 

Bart Binnerts 9 maart 2005 34 



Het ontwikkelingsproces van tijdel ijke studentenhuisvesting 

Stagnerende of complexe ontwikkelingslocaties (Ministerie van VROM (3), 2004) 
De laatste tijd is sprake van een stagnatie van woningbouwprojecten die tijdens de 
hoogconjunctuur aan het eind van de jaren '90 zijn gestart. Het accent lag in het 
woningbouwprogramma op dure koopwoningen, op basis waarvan de grond was uitgegeven. 
Door de huidige laagconjunctuur zijn potentiele kopers terughoudend geworden, waardoor 
woningen in deze projecten lang te koop staan. Omdat projectontwikkelaars pas tot bouw 
overgaan wanneer ongeveer 70 procent van de woningen is verkocht, wordt een deel van de 
projecten, waar de verkoop stagneert, herontwikkeld. Deze herontwikkeling gaat gepaard met 
vertraging. Door de vertragingen van deze projecten blijft de grand geruime tijd onbenut. 
Wanneer deze grond op locaties is gesitueerd die geschikt zijn voor studentenhuisvesting, kan 
deze hier tijdelijk voor aangewend warden. 

Water( overloop )gebieden 
Wanneer water(overloop)gebieden aangewend warden om tijdelijk studentenhuisvesting te 
realiseren, zal dit op kanalen of rivieren in binnenstedelijke locaties zijn. Hierbij kan het gaan om 
drijvende woningen of om woningen op palen. Een voorbeeld hiervan is het project dat nu in 
voorbereiding is om boven het Eindhovensch kanaal in Eindhoven 80 studenteneenheden te 
bouwen (SEV, 2003). Deze warden aan de voorkant op de kade en aan de achterkant op palen 
in het kanaal geplaatst. Ook woningen op drijvende bakken (Woonkrant, 2004) of cruiseschepen 
(AWV, 2004) zijn inmiddels gerealiseerd. 

Grond van scholen of onderwijsinstellingen 
In het onderzoek van Camiel Rommens warden grond van scholen en onderwijsinstellingen 
buiten beschouwing gelaten. Toch zijn deze vanuit het oogpunt van studentenhuisvesting van 
belang. Campussen van onderwijsinstellingen zijn vaak ruim opgezet, waardoor er vaak de 
ruimte is om tijdelijke studenteneenheden te realiseren. De Spaceboxen die op het TU-terrein in 
Delft zijn gerealiseerd zijn hier een voorbeeld van (bouwtrefpunt.nl , 2004). Verder kunnen 
locaties waar scholen staan of stonden gebruikt warden voor de realisatie van 
studentenhuisvesting. Met name schommelingen in de demografische samenstelling van een 
stad of fusies tussen scholen kunnen leiden tot het tijdelijk of permanent vrijkomen van grand. 

Naast de genoemde mogelijkheden kunnen zich eventueel andere mogelijkheden voordoen om 
grand te gebruiken voor tijdelijk studentenhuisvesting. Voor alle beschikbare locaties dient 
onderzocht te warden of ze geschikt zijn voor het realiseren van studentenhuisvesting. 
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4.3 Conclusie 
In dit hoofdstuk is een methode beschreven om te bepalen of een locatie geschikt is voor 
studentenhuisvesting. Dit gebeurt door een locatie te toetsen aan de zes eisen die in hoofdstuk 
3.1 behandeld worden. Het meest geschikt is een A-locatie, die aan alle eisen voldoet die aan 
een locatie gesteld worden. Het minst geschikt is een C-locatie, welk aan minder dan vier van de 
gestelde eisen voldoet. In figuur 4.1 wordt het voorbeeld van Eindhoven gegeven, waarop de 
gebieden zijn aangegeven die binnen 10 minuten fietsen vanaf het TU/e terrain en vanaf het 
NS-station of stadscentrum zijn gesitueerd. Voor een student die aan de TU/e studeert, zijn de 
A-locaties gesitueerd binnen het vlak waar de twee cirkels elkaar overlappen. 

Op het gebied van funderen is een voordeel aan tijdelijke bouw verbonden die niet voor 
permanente bouw van toepassing is. Dit voordeel is dat tijdelijke bouw hoeft niet over een 
vorstvrije fundering te beschikken en permanente bouw wel. 

Verder zijn in dit hoofdstuk locaties beschreven die mogelijk voor tijdelijke studentenhuisvesting 
aangewend kunnen worden. Mogelijkheden hiervoor kunnen zijn: 

► Herstructureringslocaties; 
► bedrijventerreinen; 
► groenlocaties; 
► infrastructuurlocaties; 
► stagnerende I complexe ontwikkelingslocaties; 
► water (overloop) gebieden; 
► grond van scholen of onderwijsinstellingen. 

Figuur 4.1: lllustratie van A-locaties binnen Eindhoven 
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Hoofdstuk 5. Kwalitatief aanbod objecten 
In dit hoofdstuk wordt het kwalitatief aanbod van objecten beschreven. Deze wordt uitgedrukt in 
de oplossingen en mogelijkheden om te kunnen voldoen aan de eisen die gesteld zijn aan het 
object van tijdelijke studentenhuisvesting. Eerst worden deze vanuit technisch oogpunt 
benaderd, vervolgens vanuit juridisch oogpunt en tenslotte vanuit financieel oogpunt. 

► Wat zijn de oplossingen voor en de mogelijkheden van tijdelijke studentenhuisvesting vanuit 
technisch, juridisch en financieel oogpunt? 

5.1 Technische mogelijkheden 
Objecten kunnen volgens verschillende bouwmethoden gerealiseerd worden. Deze kunnen 
ondermeer onderscheiden worden naar proces (gietbouw, stapelbouw, montagebouw of 
assemblagebouw), naar functie van het object (woningbouw of utiliteitsbouw), naar product of 
materiaal {houtskeletbouw, staalbouw of betonbouw) en tenslotte in traditionele of niet
traditionele bouw (Bijsmans en Veugelers, 1998). Traditionele bouwmethoden zijn bijvoorbeeld 
stapelbouw en gietbouw. Deze bouwmethoden kenmerken zich met name door een korte 
voorbereidingstijd voor productie en een lange uitvoeringstijd op de bouwplaats 
(Nieuwenhuizen, Vissers, en van Toi, 2000). 

Wanneer een bouwwerk uitsluitend dient te voldoen aan de technische voorschriften volgens het 
bouwbesluit, kan traditionele bouw volstaan . Wanneer een bouwwerk voor een korte 
gebruiksduur gebouwd wordt, dient het (zoals hoofdstuk 3.1 beschrijft) daarnaast te voldoen aan 
de technische voorwaarden uit het oogpunt van tijdelijkheid wanneer het bouwwerk niet binnen 
vijf jaar wordt afgeschreven. Traditionele bouw is in dit geval onvoldoende snel realiseerbaar en 
is onvoldoende demontabel en verplaatsbaar. Een andere oplossing dient in dit geval gezocht te 
warden. Een richting waarin mogelijke oplossingen geboden worden, is bijvoorbeeld op het 
gebied van industrieel, flexibel , demontabel of duurzaam bouwen. 

Bouwmethoden die vallen onder de noemer "montagebouw" of "assemblagebouw" zijn 
doorgaans de basis van industrieel, flexibel , demontabel of duurzaam bouwen. Over het 
algemeen starten deze bouwmethoden in de omgeving van de fabriek. Hier warden bouwdelen 
gefabriceerd die als halffabrikaat op de bouwplaats worden aangeleverd, waar ze vervolgens tot 
gebouw gemonteerd word en. 

lndustrieel bouwen 
Om snelle realisatie mogelijk te maken, is het van belang dat zo min mogelijk werkzaamheden 
zich op de bouwplaats afspelen en zo veel mogelijk in een geconditioneerde omgeving van 
bijvoorbeeld een fabriek. Hoe meer werkzaamheden zich in een dergelijke fabriek afspelen, hoe 
sneller een bouwwerk gerealiseerd kan worden. Het is mogelijk om steeds meer 
werkzaamheden in de fabriek uit te voeren en daarmee steeds sneller te bouwen. Bovendien 
zouden bouwdelen op voorraad geleverd kunnen worden. De bouwmethode, waarbij de 
werkzaamheden zich voornamelijk in de fabriek afspelen en de werkzaamheden op de 
bouwplaats zich beperken tot assemblage van de geprefabriceerde onderdelen, wordt 
industrieel bouwen genoemd. Deze methode wordt gehanteerd door industriele bouwbedrijven. 
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Voordelen van industrieel bouwen zijn (Darnen consultants, 1997): 

► Verbetering van de arbeidsomstandigheden; 

Omdat het merendee/ van de activiteiten in een de "veilige" geconditioneerde 
omgeving van de fabriek plaatsvindt, verbeteren de arbeidsomstandigheden. 

► Hogere kwaliteit kan gerealiseerd warden (zie oak lnformatietrefpunt Duurzaam 
Bouwen, 2004 en IFD (2), 2004); 

Een meer efficiente productie van hoge constante kwa/iteit is mogelijk als gevolg 
van de hoge mate van standaardisatie en de geconditioneerde omgeving van de 
fabriek. 

► Minder gebruik van grondstoffen; 

Een beperkte aans/ag op grondstoffen is mogelijk als gevolg van de 
geconditioneerde omgeving van de fabriek, waarin minder grondstoffen verloren 
gaan door weersinvloeden of fouten tijdens de werkzaamheden. 

► Minder afvalproductie (zie ook IFD (2), 2004 en VACpunt Wonen, 2004); 

Afvalproductie is minder doordat minder verpakkingsmaterialen nodig zijn omdat 
deze in grotere hoeveelheden worden aangeleverd in de fabriek en de 
materialen niet tegen weersinvloeden beschermd hoeven te worden. 

► Export is mogelijk en wordt bevorderd; 

Vanaf de fabriek dient het product vervoerd te worden naar de bouwplaats. Deze 
bouwplaats zou zich daarom ook in het buitenland kunnenbevinden, wat Jeidt tot 
export. 

► Bouwkosten dalen (zie ook IFD (2), 2004 en Jacobs, 2004); 

Door minder verspilling van materiaa/ en een efficiente benutting van arbeid en 
materieel, zou een daling gerealiseerd kunnen worden van de bouwkosten. 

► Versnelling van het ontwikkelingsproces (zie ook Bouwmeester, 2004; 
lnformatietrefpunt Duurzaam bouwen, 2004; Jacobs, 2004 en IFD (2), 2004). 

Door de vergaande voorbereiding in de fabriek kan een korte bouwtijd 
gerealiseerd worden. Hierdoor is een daling van de rentekosten tijdens de bouw 
mogelijk, omdat deze rente over een kortere periode afgedragen dient te worden. 
Ook de periode van over/ast neemt hierdoor af. Daarnaast kunnen andere fasen 
in het proces versneld worden doordat het proces reeds van start kan gaan 
wanneer nog niets is verkocht. Cruciale beslissingen kunnen daardoor naar het 
eind van het proces verschoven worden. 
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Flexibel bouwen 
Op dit moment is de trend waarneembaar dat de eisen aan huisvesting sneller veranderen. 
Modeverschijnselen, nieuwe technieken en andere organisatievormen volgen elkaar steeds 
sneller op. De gebouwenvoorraad dient te voldoen aan de veranderende eisen en wensen. In 
het geval van traditionele bouw is het moeilijk om hierop in te spelen. De functionele levensduur 
is daarom vaak verstreken, terwijl de technische levensduur zich in haar beginfase bevindt. 
"Bouwen voor de eeuwigheid" lijkt daarom in steeds minder situaties de gewenste oplossing 
voor een huisvestingsvraagstuk. De vraag naar flexibele gebouwen neemt als gevolg van deze 
ontwikkelingen toe. Flexibele gebouwen zijn, in tegenstelling tot traditionele bouw, relatief 
gemakkelijk en goedkoop aan te passen aan veranderende eisen aan het object. Hierdoor komt 
de mogelijkheid tot "bouwen voor de eeuwigheid" in zicht. Verder leidt de flexibiliteit naast de 
langere functionele levensduur tot een lagere mutatiegraad, als gevolg van de toename in de 
mogelijkheden van bevrediging van veranderende behoefen (Bouwmeester, 2004). 

Voordelen van flexibel bouwen zijn (Darnen consultants, 1997): 

► Snellere bevrediging van de veranderende wensen van de gebruiker of 
consument (zie ook Jacobs, 2004); 

Eenvoudige, betaa/bare aanpassingen aan veranderende eisen en wensen van 
de gebruiker of eigenaar zijn mogelijk, wat /eidt tot snellere bevrediging van zijn 
of haar wensen en een /agere mutatiegraad. 

► Aanpassingen zijn goedkoper, hebben minder materiaal nodig en leveren minder 
afval op (zie ook Jacobs, 2004 en VACpuntwonen, 2004); 

► De economische en functionele levensduur is langer; 

Langere gebruiksduur van objecten als gevolg van de flexibiliteit. Hierdoor 
warden minder kosten gemaakt voor sloop en nieuwbouw en wordt het milieu 
minder belast door sloopafval. 

► Hogere behoeftebevrediging van de gebruiker; 

Door een hoge mate van f/exibiliteit ontstaat een toename van de 
keuzemogelijkheden binnen het product vanaf de eerste gebruiksduur. Hierdoor 
wordt bij de gebruiker het gevoe/ opgewekt dat hij of zij in een uniek product is 
gehuisvest, waarmee hij of zij zich kan onderscheiden ten opzichte van anderen. 

► Verbetering van de concurrentiepositie van de aanbieder. 

Door de genoemde progressie op het gebied van de behoeftenbevrediging van 
de consument, ontstaat voor de aanbieder een verbetering van haar 
concurrentiepositie. 

Van de voordelen die het begrip "flexibel" met zich meebrengt (zowel in omvang als op het 
niveau binnen de eenheid), kan in het geval van tijdelijke studentenhuisvesting geprofiteerd 
warden. Dit heeft te maken met de onzekerheid op de markt van studentenhuisvesting over vijf 
tot tien jaar. Gedurende deze periode warden de eenheden, indien ze na de termijn van vijf jaar 
zijn verplaatst, voor de tweede maal gebruikt. Wanneer op de markt van studentenhuisvesting 
tijdens deze periode een overschot heerst of de vraag is gelijk aan het aanbod, warden de 
tijdelijke eenheden niet opnieuw voor studentenhuisvesting ingezet. Uit hoofdstuk 3.2 blijkt dat 
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de vraag naar studentenhuisvesting vanaf 2010 lijkt af te nemen. Er is daarmee een redelijke 
kans dat dit scenario zich daadwerkelijk voordoet. Een mogelijkheid is in dat geval om de 
eenheden bijvoorbeeld op dezelfde plaats om te bouwen tot starterswoningen of 
seniorenwoningen. Ook kunnen ze verwijderd worden en in de fabriek omgebouwd worden om 
elders bijvoorbeeld als school of kantoorgebouw in te zetten. Verder kan bij wijzigende wensen 
van de gebruiker, het object hieraan aangepast worden. 

Demontabel bouwen 
Een gebouw is demontabel wanneer de bouwdelen gemakkelijk gedemonteerd en verwijderd 
kunnen worden in de vorm waarin ze tijdens de bouw gemonteerd zijn. Hierdoor kan het gebouw 
geheel of gedeeltijk worden gedemonteerd en eventueel verplaatst of teruggenomen worden. 
Gedemonteerde bouwdelen kunnen na de gebruiksperiode gerenoveerd, gerecycled en 
hergebruikt worden. 

Voordelen van demontabele bouwen zijn (Darnen consultants, 1997 en IFD (2), 2004): 

► Demontabele gebouwen of bouwdelen lenen zich gemakkelijk voor hergebruik, 
revisie en recycling (zie ook Jacobs, 2004); 

► Minder sloopafval (zie ook Jacobs, 2004 en VACpunt Wonen , 2004). 

Hergebruik en recycling leidt tot een restwaarde op het moment dat traditionele 
gebouwen zouden zijn afgeschreven. Hierdoor is de milieubelasting lager omdat 
de hoeveelheid sloopafval beperkt wordt. In een situatie waarin kosten gemaakt 
dienen te warden voor de sloop van traditionele bouw, is in het geval van 
demontabele bouw vaak nog sprake van een restwaarde. Hierdoor kan een 
bouwwerk bijvoorbeeld teruggenomen warden door de leverancier of verkocht 
warden aan derden. 

Naast de beschreven voordelen is er nog een ander voordeel van demontabel bouwen. 
Wanneer de markt is afgenomen op een bepaalde locatie, kan een object verplaatst worden 
naar een locatie waar de markt wel gunstig is. Zo kan een gunstige markt worden "opgezocht". 

IFD-bouwen 
De drie begrippen "industrieel, flexibel en demontabel bouwen" kunnen afzonderlijk en 
gecombineerd toegepast worden in verschillende bouwmethoden. Om aan de technische 
voorwaarden te kunnen voldoen om het object snel te kunnen bouwen en te verwijderen, dient 
deze tenminste over de eigenschappen te beschikken van industrieel en demontabel bouwen. 
Het product dient industrieel te zijn zodat het voldoende snel gerealiseerd kan worden en 
demontabel zodat het snel verwijderd kan worden en na de eerste gebruiksperiode hergebruikt 
kan worden. Wanneer een bouwmethode beschikt over de kenmerken van industrieel, flexibel 
en demontabel bouwen, valt het onder het begrip "IFD-bouwen", die deze drie begrippen 
samenvoegt onder een noemer. De voordelen van IFD-bouwen bestaan uit de voordelen die 
behandeld worden onder de kopjes "industrieel bouwen", "demontabel bouwen" en "flexibel 
bouwen". 

Duurzaam bouwen 
Naast (een combinatie van) de begrippen industrieel, flexibel en demontabel bouwen kunnen 
een aantal andere bouwmethoden onderscheiden worden. Een bouwmethode die de laatste 
jaren meer wordt toegepast is "duurzaam bouwen". Duurzaam bouwen betekent in de 
volksmond meestal "sterk" en "stevig" bouwen (Stadleuven, 2004). Tegenwoordig betekent 
duurzaam bouwen ook bouwen op zo'n manier dat wereldwijd een gezonde, ecologische en 
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sociaal aanvaardbare leefomgeving geschapen en gevrijwaard wordt voor de huidige en de 
toekomstige generaties. Een definitie die wordt gehanteerd luidt (Boldveldt en Bakker, 1999): 

"Het bewust treffen van maatregelen bij bouw, verbouw, beheer en onderhoud of 
sloop van gebouwen, zodat het milieu en de gezondheid worden ontzien, ook op de 
lange termijn." 

Volgens van Reeth is een gebouw meer duurzaam als het aan meer van de volgende 
kenmerken voldoet (Reeth, 2003): 

► Het gebouw dat men neerzet op een stuk grand of het gebouw dat men 
hergebruikt is op zo'n manier ingeplant dat enerzijds de kwaliteit van de 
ruimtelijke ordening niet verder wordt aangetast en anderzijds dat de 
geschiedenis van de plek wordt gerespecteerd. 

► Het casco, de gevel en de structuur van het gebouw zijn zo bedacht en gemaakt 
dat het als structuur gebruikt kan warden voor minstens 300 jaar. 

► De technische installaties en de comfortuitrusting zijn ecologisch verantwoord 
met het oog op het scheppen van een woonmilieu dat de natuur respecteert 
zonder dat het die natuur buitensluit. 

► De indeling van het gebouw is flexibel met het oog op een ander gebruik en een 
andere leefwijze. 

► De aankleding van het gebouw kan veranderd warden zonder dat hierdoor een 
bijkomende milieulast wordt veroorzaakt. 

Duurzaam bouwen heeft een zekere overlap met de IFD-bouwmethode. De laatste twee 
kenmerken die van Reeth bijvoorbeeld noemt, hebben betrekking op de flexibiliteit van het 
object die ook volgens een flexibele bouwmethode gerealiseerd kan warden. 

Milieusparend bouwen 
Omdat de milieubelasting lager is wanneer een gebouw volgens de IFD-bouwmethode of 
duurzaam wordt gebouwd, vallen deze ender het begrip "milieusparend bouwen". 
Milieusparende kenmerken zijn eigenschappen die leiden tot een beperking van het sloopafval 
doordat bijvoorbeeld: 

► Een gebouw hergebruikt of gerecycled wordt, wat minder sloopafval oplevert; 
► een gebouw langer meegaat omdat het langer kan voldoen aan de wensen van 

de gebruiker; 
► minder aanspraak gemaakt wordt op grondstoffen; 
► aanpassingen gedaan kunnen warden die minder materiaal nodig hebben of 

sloopafval beperken. 

Het product van een industrieel bouwbedrijf 
Het product of het bouwdeel zeals dat door een deel van de industriele bouwbedrijven vanuit de 
fabriek op de bouwplaats wordt aangeleverd, bestaat uit een vloer, een dak en vier kolommen. 
Deze bouwdelen, ook wel "units" genoemd, zijn in de fabriek in hoge mate afgewerkt. Zaken als 
gevels, deuren, ramen, binnenwanden, radiatoren en sanitair zijn daar reeds gemonteerd. In de 
fabriek kunnen per dag 20 units worden geproduceerd3

. De units warden per vrachtwagen naar 
de bouwplaats getransporteerd, waar ze met behulp van een hijskraan tot een unit per uur4 als 

3 G. van de Ven van De Meeuw bouwsystemen, Afdeling inkoop en Logistiek 
4 D. Tielemans van De Meeuw bouwsystemen , team overheid 
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een soort lego worden geassembleerd. In deze vergelijking vormt iedere unit een legoblok. De 
infrastructuur, leidingen en funderingen zijn voor de assemblage van de units gelegd. In figuur 
5.1 wordt een beeld gegeven van gerealiseerde projecten zoals die door industriele 
bouwbedrijven (in dit geval De Meeuw) zijn uitgevoerd. 

Wanneer industrieel wordt gebouwd, is de bouwtijd aanzienlijk korter dan wanneer traditioneel 
gebouwd wordt. Voor het industrieel realiseren en afmonteren op de bouwplaats van 
bijvoorbeeld 45 eenheden, bedraagt de totale bouwtijd 3,5 weken. Wanneer een dergelijk 
project volgens een traditionele bouwmethode wordt gerealiseerd, bedraagt de totale bouwtijd 
ongeveer negen maanden. 

Figuur 5.1: Voorbeelden van door De Meeuw gerealiseerde projecten 

De voordelen van dit product zijn dezelfde als die zijn beschreven bij de algemene voordelen 
van industrieel, flexibel of demontabel bouwen. De nadelen aan het product van het industrieel 
bouwbedrijf zijn: 

► De ontwerper is beperkt tot de unit-maat van de verschillende units. Wanneer 
van deze standaard maten wordt afgeweken, zijn de bouwkosten significant 
hoger dan wanneer deze standaard maten worden gehanteerd. Daarnaast leidt 
deze beperking tot een beperking in de flexibiliteit van het ontwerp. 

► Units zijn in hoge mate volgens gestandaardiseerde productieprocessen 
geproduceerd. Hierdoor lijken objecten, die uit deze units zijn opgebouwd, vaak 
op elkaar. Als gevolg van de standaardisatie in de fabriek zijn er daarom minder 
mogelijkheden om onderscheidend vermogen te creeren middels het uiterlijk van 
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het object. Hierdoor ontstaat het gevaar dat het uiterlijk of imago ontstaat zeals 
die bij containerwoningen wordt verworpen door studenten. De wensen van 
studenten op dit gebied worden beschreven in hoofdstuk 3 van dit rapport. Er zijn 
mogelijkheden om te voorkomen dat dit ongewenste uiterlijk of imago ontstaat. 
De in hoofdstuk 6 behandelde IFD Box is hiervan een voorbeeld. Het voorkomen 
van een door studenten ongewenst uiterlijk of imago is een uitdaging voor 
industriele bouwbedrijven. 

► De transportkosten zijn hoog omdat de afgemonteerde units meer ruimte 
innemen dan wanneer de onderdelen waaruit de units zijn opgebouwd op de 
bouwplaats zouden worden geleverd. Per vrachtwagen kunnen maximaal twee 
units vervoerd worden. Hoge transportkosten kunnen een rede zijn om een 
object niet te verplaatsen, wat leidt tot een afname van de flexibiliteit. 

Op de transportkosten na zijn de nadelen voor het product van het industrieel bouwbedrijf (de 
beperking tot de unit-maat en de negatieve uitstraling van het object) niet van toepassing op 
studentenhuisvesting. Op basis van de unit-maat, kan gemakkelijk de gewenste vorm en 
oppervlakte van een studenteneenheid gerealiseerd worden. Daarnaast worden geen hoge 
eisen gesteld aan de uitstraling van het object en kan voorkomen warden dat het de uitstraling 
krijgt van containerwoningen of Portocabins. De transportkosten, gecombineerd met de 
demontage en de montage, bedragen 12 procent van de bouwkosten (zie exploitatieberekening 
in bijlage 9). 

5.2 Juridische mogelijkheden 
Een deel van de juridische mogelijkheden is bepaald of getoetst door de gemeenten en een deel 
is bepaald of getoetst door de rijksoverheid. De voorwaarden waaraan gemeenten 
studentenhuisvesting toetsen zijn algemeen van aard en gelden daarom voor alle te realiseren 
objecten. De voorwaarden die door de rijksoverheid zijn opgesteld , zijn niet voor alle functies 
van objecten van toepassing, maar richten zich meer op de categorieen waarin 
studentenhuisvesting valt. 

5.2.1 Juridische mogelijkheden op het niveau van de gemeenten 
Voordat tot bouw overgegaan kan worden , dient hiervoor een bouwvergunning verleend te zijn. 
Voor tijdelijke gebouwen kan een tijdelijke bouwvergunning worden aangevraagd voor maximaal 
vijf jaar (Gemeente Dronten, 2004). Een tijdelijke bouwvergunning heeft echter niet de status 
van een permanente. De vergunning geldt exact voor de beoogde periode. Tegenwoordig kan 
een tijdelijke bouwvergunning na vijf jaar niet meer verlengd worden (Leeuwenburgh en van de 
Graaf, 2003). De termijn kan uitsluitend worden verlengd wanneer een kortere termijn dan vijf 
jaar is gesteld tijdens de eerste vrijstelling . Een vrijstelling kan, inclusief verlenging, maximaal 
voor een periode van vijf jaar verleend worden (Woningwet, 2004). Wei is het mogelijk om 
opnieuw een (tijdelijke) bouwvergunning aan te vragen voor de betreffende of voor een andere 
locatie. Verder kan het in gemeenten voorkomen dat een tijdelijk bouwwerk voor onbepaalde tijd 
gedoogd wordt of dat de overschrijding van de termijn onopgemerkt blijft5. 

Wanneer een bouwplan vergunningplichtig is, bepaalt de gemeente of er wel of geen 
bouwvergunning wordt verleend . In dit geval wordt het plan getoetst aan een aantal dwingende 
weigeringsgronden (het limitatieve-imperatieve stelsel) (Ministerie van LNV, 2004). Op basis 
hiervan dient het bouwplan te voldoen aan vijf eisen die relevant zijn voor studentenhuisvesting. 

5 R.Driessen van De Meeuw bouwsystemen, afdeling techniek en ontwikkeling 
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In het navolgend deel worden alle afzonderlijke weigeringsgronden behandeld. Per 
weigeringsgrond worden de verschillen tussen tijdelijke en permanente bouw opgesomd in 
relatie tot deze weigeringsgrond. 

Het bestemmingsplan (SIB, 2000) 
Het bestemmingsplan is het enige burgers bindende plan in de ruimtelijke ordening en verschilt 
daarin van andere planologische plannen als het structuurplan, structuurschetsen, 
structuurschema's en streekplannen. Wanneer gebouwd wordt, dient de bestemming overeen te 
komen met de bestemming zeals deze is geformuleerd in het bestemmingsplan. Hierop kan 
zowel tijdelijk als permanent een uitzondering gemaakt worden. 

Artikel 17 van de Wet Ruimtelijke Ordening biedt Burgemeester en Wethouders de mogelijkheid 
om een tijdelijke vrijstelling (maximaal vijf jaar) te verlenen op het bestemmingsplan, waardoor 
deze voor de termijn van de vrijstelling hiervan mag afwijken. Hierdoor ontstaat de mogelijkheid 
om gronden die, in afwachting op de uitvoer van het bestemmingsplan , langere periode niet 
gebruikt worden toch te benutten. Net als voor een tijdelijke bouwvergunning kan voor een 
tijdelijke vrijstelling op het bestemmingsplan na de termijn van vijf jaar geen verlenging op deze 
vrijstelling verkregen worden. Een permanente afwijking op het bestemmingsplan is mogelijk als 
deze wordt aangepast of als een permanente vrijstelling verleend wordt op basis van artikel 19 
van de Wet Ruimtelijke Ordening. Voor permanente vrijstelling is toestemming nodig van 
Gedeputeerde Staten (Hermans, 2004). Eventueel kan deze procedure gestart worden wanneer 
reeds gebouwd is op basis van een tijdelijke vrijstelling op het bestemmingsplan. 

De procedure voor een bestemmingsplanwijziging is een langdurige aangelegenheid met ruime 
bezwaarmogelijkheden (Hermans, 2004). Deze procedure duurt minimaal tien maanden maar 
kan door bezwaarprocedures nog langer duren (Gemeente Bennebroek, 2004). Voor tijdelijke 
vrijstellingen op het bestemmingsplan zijn de bezwaarprocedures beperkter en hebben in 
theorie geen opschortende werking. Zender bezwaarprocedures kan tussen de acht en de 
twaalf weken een vrijstelling verkregen worden6

. Wei kunnen omwonenden bezwaar maken en 
het proces via de rechter tegenwerken. In de praktijk kan bij dergelijke procedures wel vertraging 
optreden (Hermans, 2004). Wanneer een bezwaarprocedure gestart wordt, zal deze (artikel 17) 
procedure tenminste zes weken langer duren7

. 

Tiideliik 
Tijdelijke vrijstelling magelijk 
Vrijstellingsprocedure kast relatief weinig tijd 

(minimaal acht weken) 

Permanent 
Bestemmingsplanwijziging magelijk 
Bestemmingsplanwijziging kast relatief veel 

tijd (minimaal tien maanden) 

Technische eisen volgens het bouwbesluit (bouwbesluit, 2003) 
Vaor tijdelijke bauw mag het bauwbesluit vaar "bestaande bouw" gehanteerd warden, tenzij 
anders vermeld wordt. Dit geldt oak voor de herplaatsing van gebruikte abjecten. De eisen die 
gesteld warden in het bauwbesluit van nieuwbouw warden aak beschreven, amdat hierdoor de 
mogelijkheid om voar langer dan vijf jaar te bouwen open blijft. De technische vaorschriften die 
in het bouwbesluit zijn opgesteld, zijn naast de algemene bepalingen te verdelen in voorschriften 
uit het aagpunt van: 

6 J. van den Hogenhof van de gemeente Eindhoven , Dienst Stedelijke Ontwikkeling en Beheer 
7 J . van den Hogenhof van de gemeente Eindhoven , Dienst Stedelijke Ontwikkeling en Beheer 
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► Veiligheid; Hierin worden zaken behandeld als de sterkte van de 
bouwconstructie, elektriciteit en noodstroomvoorziening, sterkte bij brand, 
overbrugging van hoogteverschil en beperking van uitbreiding van brand. 

► Gezondheid; Hierin worden zaken behandeld als beperking van geluid, wering 
van vocht, luchtverversing, beperking van schadelijke materialen en stoffen, 
watervoorziening en licht. 

► Bruikbaarheid; Hierin worden zaken behandeld als oppervlakten, 
toegankelijkheid, bereikbaarheid en voorzieningen als toilet en badruimte. 

► Energiezuinigheid; Hierin worden zaken behandeld als thermische isolatie, 
luchtdoorlatendheid en energieprestatie. 

Wanneer voor langer dan vijf jaar gebouwd wordt, dient het bouwwerk te voldoen aan alle 
algemene eisen voor nieuwbouw. De belangrijkste voorschriften volgens het bouwbesluit van 
nieuwbouw, zijn uit het oogpunt van bruikbaarheid voor studentenhuisvesting: 

► Woningoppervlakte: Minimaal 18 vierkante meter inclusief gemeenschappelijk 
verblijfsgebied van minimaal 18 vierkante meter en minimaal 24 vierkante meter 
wanneer er niet de beschikking is over een gemeenschappelijk verblijfsgebied 
van deze omvang8

. 

► Wanneer de vloer van een verblijfsgebied in het woongebouw hoger ligt dan 12,5 
meter boven het meetniveau of het woongebouw een gebruiksoppervlakte heeft 
van meer dan 3.500 m2 en hoger ligt dan 1,5 meter boven het meetniveau, dient 
het complex voorzien te zijn van een lift. Het meetniveau is de hoogte van het 
aansluitende terrain, gemeten ter plaatse van de toegang van het gebouw. In de 
praktijk betekent dit dat wanneer meer dan drie lagen gerealiseerd worden, een 
lift noodzakelijk is. 

► De lift mag hooguit op een afstand van 90 meter vanaf de woning gepositioneerd 
zijn. 

Volgens het bouwbesluit van bestaande bouw, dat voor tijdelijke studentenhuisvesting 
gehanteerd wordt, gelden deze voorschriften niet. Wei dient de woningoppervlakte van tijdelijke 
bouw minimaal 14 vierkante meter groot te zijn volgens het bouwbesluit. 

Wanneer een object verplaatst wordt, dient opnieuw een bouwvergunning aangevraagd te 
worden. Op dat moment is het dan geldende bouwbesluit van toepassing. Bij een wijziging van 
het bouwbesluit bestaat de kans dat een object hieraan niet meer voldoet wanneer het 
verplaatst wordt. Dit is een nadeel dat daarom alleen van toe passing is op tijdelijke ( of 
demontabele) bouw wanneer het verplaatst wordt. 

Tiideliik 
Woningoppervlakte is minimaal 14 m2 

Geen lift verplicht 

Nieuw bouwbesluit is van toepassing op het 
moment van herplaatsing 

Permanent 
Woningoppervlakte is minimaal 18 of 24 m2 

Lift verplicht bij verdiepingsvloer vanaf 
12,5 meter boven meetniveau 

Bouwbesluit op het moment van bouw blijft 
van toepassing 

8 Door woningcorporatie "Breburg", wordt voor onzelfstandige eenheden gestreefd naar een oppervlakte van 17 
vierkante meter en wordt een minimum gehanteerd van 12 vierkante meter. 
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Gemeentelijke bouwverordening 
Per gemeente zijn naast de landelijke regelgeving vaak regels opgesteld die van toepassing zijn 
op studentenhuisvesting. Deze worden weergegeven in gemeentelijke verordeningen. Een 
voorbeeld hiervan is de 10-procent regeling. Deze regeling, uit de "Huisvestingsverordening 
Eindhoven 1998", schrijft voor dat er in een straat niet meer dan 10 procent van de woningen 
voor kamerbewoning (3 of meer studenten) mag worden gebruikt (Gemeente Eindhoven, 2003). 
Naast Eindhoven is een dergelijke regeling van toepassing op studentenhuisvesting in 
Leeuwarden {FLeS, 2003). In beide gemeenten staat deze regeling echter ter discussie en is het 
de vraag hoe lang deze zal blijven bestaan. Verder worden gemeentelijke bouwverordeningen, 
in het geval van studentenhuisvesting, meestal gebruikt om te bepalen ender welke 
voorwaarden een gebruiksvergunning verleend wordt, voor het verhuren van eenheden binnen 
een complex aan meer dan vijf studenten (Meijeren Dijkstra, 2003). In hoofdstuk 5.2.2 wordt het 
begrip gebruiksvergunning behandeld. 

Verschillen tussen tijde/ijke en permanente bouw in relatie tot gemeentelijke 
bouwverordeningen zijn er uitsluitend wanneer een gemeente dit verschil maakt bij de 
formulering van haar bouwverordeningen. Omdat deze per gemeente anders zijn, is dit 
onderscheid ook per gemeente anders. 

Redelijke eisen van welstand 
Voor permanente bouw dient het ontwerp door de welstandscommissie van de gemeente 
goedgekeurd te worden, voordat een vergunning verleend wordt. Voor het ontwerp van tijdelijke 
bebouwing geldt dit niet (Blokunits, 2004). Wanneer een ontwerp niet door de 
welstandscommissie goedgekeurd hoeft te worden, wil dat niet zeggen dat het gebouw op basis 
van het ontwerp in alle gevallen in aanmerking komt voor een bouwvergunning. De mate waarin 
het ontwerp dan toch aan bepaalde eisen verbonden is, hangt af van de gemeente waar de 
bouwvergunning wordt aangevraagd. Zaken als woningnood en hun belang om bepaalde 
groepen te huisvesten, spelen een rol in hun afweging. 

Tiideliik 
Het ontwerp hoeft niet door de welstands

commissie gekeurd te worden 

Permanent 
Het ontwerp dient wel door de welstands

commissie gekeurd te worden 

Leefmilieuverordening (Gemeente Den Haag, 2004) 
Voor het in stand houden van een goed leefmilieu hanteren gemeenten een aantal 
instrumenten, zeals de Milieuwetten, de Algemene Politieverordening en het Bestemmingsplan. 
Omdat deze middelen in de praktijk niet altijd toereikend waren, hebben gemeenten vaak een 
Leefmilieuverordening ingevoerd. Een leefmilieuverordening is een wettelijk instrument om 
dreigende achteruitgang te stoppen in woon en werkgebieden. Bij het beoordelen van een 
aanvraag van een ontheffing van de Leefmilieuverordening wordt gekeken naar de aard van het 
bedrijf, de ligging (woonstraat, winkelstraat) en de al aanwezige bedrijven (cumulatie van 
overlast). Deze leefmilieuverordening kan een rede zijn om een aanvraag voor een 
bouwvergunning af te wijzen. 

Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen tijdelijke en permanente bouw in relatie tot 
leefmilieuverordeningen. 
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Politieke aspecten 
Naast alle wetgeving die op gemeentelijk niveau van toepassing is, dient rekening gehouden te 
worden met politieke aspecten die binnen een gemeente gelden. Deze politieke aspecten zijn 
minder toetsbaar dan bijvoorbeeld de gemeentelijke wetgeving. ledere gemeente wordt door 
andere bestuurders bestuurd. Het belang dat zij hechten aan de taak om studenten binnen hun 
gemeente te huisvesten, verschilt per bestuurder en daarmee per gemeentebestuur van een 
gemeente. Dit feit weegt mee in het gemeentelijke politieke klimaat omtrent 
studentenhuisvesting. Wanneer een gemeentebestuur veel belang hecht aan haar 
verantwoordelijkheid om studenten te huisvesten, zal het gemakkelijker zijn om in het geval van 
een tekort aan studentenhuisvesting nieuwe eenheden te realiseren dan wanneer een 
gemeentebestuur hier minder belang aan hecht. De kans dat de gemeentelijke politiek een 
beperking vormt voor het realiseren van studentenhuisvesting, is een "politiek risico". 

5.2.2 Juridische moge/ijkheden op het niveau van de rijksoverheid 
De gemeente bepaalt aan de hand van een aantal wetten en instrumenten of een 
bouwvergunning wordt verleend. Daarnaast worden de randvoorwaarden behandeld die door de 
rijksoverheid zijn bepaald. 

Huurbescherming (Nederlandse Woonbond, 2004) 
Huurbescherming geldt voor zelfstandige en onzelfstandige eenheden. Wanneer een huurder 
huurbescherming geniet, is het niet mogelijk dat de verhuurder de huur opzegt zolang de 
huurder aan zijn of haar verplichtingen voldoet. Als de verhuurder de huur opzegt en de huurder 
het daarmee niet eens is, moet de verhuurder naar de rechter om de huurder uit zijn of haar 
woning te kunnen zetten. Zolang de rechter niet heeft besloten dat de huurder haar woning uit 
moet, loopt de huurovereenkomst door. Als de huurder in hoger beroep gaat, loopt de 
huurovereenkomst door totdat de rechter heeft besloten dat de huurder de woonruimte moet 
verlaten. Als de huurder niet in hoger beroep gaat, wordt de uitspraak van de lagere rechter 
onherroepelijk en kan de huurder uit de woning gezet worden. In geval van zeer ernstige 
wanprestatie kan de rechter onmiddellijke ontruiming uitspreken. 

Daarnaast heeft huurbescherming tot gevolg dat, wanneer er afspraken zijn gemaakt in de 
huurovereenkomst die in strijd zijn met de wettelijke regels, deze afspraken ongeldig ijn. Studenten 
maken op basis van hun huurprijs in de meeste gevallen aanspraak op huurbescherming. 
Hierop kan aanspraak gemaakt worden wanneer een woning niet "geliberaliseerd" is. Wanneer 
geen huurprijsliberalisatie van toepassing is, kan op basis van het door het ministerie van VROM 
bepaalde puntensysteem, de maximale huurprijs bepaald worden. Hierin wordt de kwaliteit 
uitgedrukt in een puntentotaal, waarmee de maximals huurprijs wordt bepaald. Bij 
geliberaliseerde woningen kan dit puntensysteem niet toegepast worden en is de marktwaarde 
richtinggevend voor de huurprijs. Het puntentotaal en daarmee de huurprijs van 
studenteneenheden, leidt over het algemeen tot huurbescherming voor studenten. De huurprijs 
van een woning is in de volgende twee gevallen geliberaliseerd: 

► De woning is op of na 1 juli 1994 bewoond door de huidige huurder en heeft een 
huurprijs boven de toen geldende huursubsidiegrens. 

► Een zelfstandige eenheid wordt gehuurd, die op of na 1 juli 1989 voor het eerst 
bewoond is met een huurprijs boven de huursubsidiegrens van het betreffende 
jaar. 

De huursubsidiegrens wordt ieder jaar op 1 juli aangepast. De huursubsidiegrens per 1 juli 2004 
is 597,54 euro per maand (Ministerie van VROM (4), 2004). Om te achterhalen of een woning 
terecht geliberaliseerd is, dient de huurder de huurcommissie binnen zes maanden na de 
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ingangsdatum van de huurovereenkomst te vragen om de afgesproken huurprijs te beoordelen. 
Deze huurcommissie is de instantie die zorgdraagt voor de uitvoering van de huurbescherming. 
Wanneer de termijn van zes maanden is verstreken, kan de huurder niet meer bij de 
huurcommissie terecht en is de liberalisatie van toepassing. 

Wanneer een huurder huurbescherming geniet, kan deze niet zomaar zijn of haar woning 
uitgezet worden. De verhuurder kan uitsluitend op de volgende zes gronden de huur opzeggen: 

► De huurder gedraagt zich niet als een goed huurder. 
► De afgesproken huurperiode is verstreken. Oat is het geval als een huur voor 

bepaalde tijd overeen was gekomen. Deze afgesproken periode is niet aan een 
maximum verbonden. De verhuurder kan deze opzeggingsgrond alleen 
gebruiken als uitdrukkelijk bij het aangaan van de overeenkomst voor bepaalde 
tijd is afgesproken dat na afloop van de periode (Ministerie van VROM (5), 2004): 

• De verhuurder zelf (weer) in de verhuurde eenheid wenst 
te trekken en hij voldoende belang bij ontruiming heeft; 

• of de voorgaande huurder de eenheid opnieuw zal 
betrekken. 

► De verhuurder heeft de woning nodig voor "dringend eigen gebruik". 
► De huurder weigert een redelijk aanbod tot het aangaan van een nieuwe 

huurovereenkomst. Het aanbod mag geen verandering van de huurprijs als doel 
hebben, tenzij het om woningen gaat waarvan de huurprijs geliberaliseerd is. 
Wanneer het aanbod mede een verhoging van de huurprijs of de bijkomende 
kosten bevat, dan beoordeelt de rechter of het aanbod gegeven alle 
omstandigheden van het geval voor de huurder redelijk is (Ministerie van VROM 
(5), 2004). 

► De verhuurder verwezenlijkt een bestemming volgens een geldend 
bestemmingsplan. 

► De verhuurder beeindigt de huur op grond van een belangen-afweging tussen 
huurder en verhuurder. Deze zesde opzeggingsgrond geldt alleen voor 
(inwonende) hospita-kamerbewoners die langer dan negen maanden huren. 

In februari 2004 is een motie aangenomen voor de beperking van huurbescherming op basis 
van de leegstandswet (Vastgoedbelang, 2004). Het doel van deze motie was om de eisen voor 
huurbescherming en de voorwaarden voor woningverhuur te versoepelen, waardoor voorkomen 
wordt dat woningen die genomineerd zijn om te slopen te lang leegstaan. Tevens wordt het 
kraken van leegstaande woningen hierdoor voorkomen. Om van deze motie gebruik te kunnen 
maken, is een vergunning nodig van Burgemeester en Wethouders van de gemeente waarin de 
woonruimte ligt (Ministerie van VROM (5), 2004). De vergunning geldt voor maximaal twee jaar. 
Op verzoek van de eigenaar of beheerder kan de vergunning worden verlengd, maar de totale 
lengte van de vergunning is nooit meer dan drie jaar. Op dit moment is er een wetswijziging in 
voorbereiding waarin deze termijn wordt verlengd naar vijf jaar, maar deze is nog niet van 
kracht. 

Op dit moment is er nog geen jurisprudentie op huisvesting in tijdelijke bouw (voor maximaal vijf 
jaar). Door verhuurders van de huidige gerealiseerde projecten wordt een regel in het 
huurcontract opgenomen dat de huurder de eenheid dient te verlaten wanneer deze verwijderd 
dient te worden. Dit deel van een huurcontract wordt beschreven in bijlage 6. Hierbij wordt ervan 
uitgegaan dat "het niet bestaan van de eenheid" voldoende opzeggingsgrond is om het 
huurcontract te beeindigen en dat de huurder dan geen aanspraak maakt op huurbescherming. 

Bart Binnerts 9 maart 2005 49 



Het ontwikkelingsproces van tijdelijke studentenhuisvesting 

In de praktijk is er alleen jurisprudentie over een vergelijkbare zaak waarin het ging om de huur 
van een tijdelijk kantoorgebouw. Hierin werd de verhuurder in het gelijk gesteld. 

Hoe de rechter zal oordelen in een vergelijkbare zaak over studentenhuisvesting is niet met 
zekerheid vast te stellen. Verhuurders verwachten op basis van hun contract echter dat 
huurders na de gestelde periode gedwongen kunnen warden hun eenheid te verlaten. Om de 
betreffende huurders tegemoet te komen, wordt doorgaans een verhuiskostenvergoeding 
aangeboden na de betreffende periode. Verder kunnen ze ingeschreven blijven staan bij de 
studentenhuisvester, waardoor ze (als ze nag studeren) na het verlaten van hun tijdelijke 
eenheid in aanmerking kunnen komen voor een permanente eenheid. 

Huursubsidie (SSHW, 2004) 
Op zelfstandige eenheden kan huursubsidie verkregen warden. Een voorwaarde is dat een 
huurder op het adres staat ingeschreven bij de gemeente, waarvoor de huursubsidie is 
aanvraagt. De subsidiabele huur (kale huur plus enkele componenten van de servicekosten) 
dient per 1 juli 2003 minimaal 189,98 euro en maximaal 597,54 euro per maand te bedragen. 
Voor jongeren tot 23 jaar (het grootste deel van de studenten) geldt dat de subsidiabele huur 
een maximaal bedrag van ter hoogte van 325,91 euro per maand mag bedragen. Wanneer de 
subsidiabele huur hoger is, vervalt het recht op huursubsidie. Wanneer aanspraak gemaakt 
wordt op huursubsidie, wordt het bedrag dat boven de grens van 189,98 euro per maand komt, 
door het ministerie van VROM teruggestort. 

Hoewel meerdere partijen graag zien dat op onzelfstandige eenheden huursubsidie verkregen 
kan warden, is dit over het algemeen niet mogelijk. Wei is huursubsidie mogelijk op 
onzelfstandige eenheden in woongebouwen die al voor 1 juli 1997 op grand van de toen 
geldende Wet individuele huursubsidie (WIHS) waren aangewezen (Remkes, 2002). De 
beschikbaarheid van huursubsidie kan (oak voor tijdelijke bouw) een rede zijn om zelfstandige 
eenheden te realiseren in plaats van onzelfstandige eenheden. Oak voor het realiseren van 
tijdelijke studentenhuisvesting is de mogelijkheid van huursubsidie een rede om deze in 
zelfstandige vorm uit te voeren. Deze huursubsidie leidt tot een reductie van de woonlasten voor 
huurders, waardoor haar tevredenheid over haar eenheid toeneemt en de kans op leegstand 
daalt. 

Campuscontract (Aedes (2), 2002) 
Sinds 2004 hebben verhuurders van studenteneenheden de mogelijkheid om een 
campuscontract af te sluiten met studenten. In een campuscontract wordt de huur van de 
studenteneenheid gekoppeld aan de studieduur van de student. lndien een student als huurder 
een campuscontract heeft afgesloten met zijn of haar verhuurder, dient deze binnen zes 
maanden na het beeindigen van zijn of haar studie de woning te verlaten. Wanneer de student 
na deze termijn de eenheid niet heeft verlaten, kan de verhuurder het contract door de rechter 
laten ontbinden en de ex-student zijn of haar eenheid uitzetten. In bijlage 6 wordt het deel van 
een huurcontract beschreven waarin de aanmerkingen van het campuscontract warden 
opgenomen. 

Studentenhuisvesters kunnen voor het campuscontract kiezen, zodat ze hun voorraad aan de 
doelgroep kunnen aanbieden waarvoor de eenheden bedoeld zijn; studenten. Oak kan het 
campuscontract ingezet warden voor studenten waarvan aangenomen kan warden dat ze op 
basis van hun studievorderingen naar verwachting (ruim) zijn afgestudeerd op het moment dat 
de bouwvergunning van hun tijdelijke eenheid afloopt. Het nadeel is dat dit nooit met zekerheid 
te voorspellen is. 
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Gebru i ksvergu nn ing (Un iversiteitsraad Wageningen, . 2004) 
Zodra in een pand aan meer dan vijf personen een eenheid wordt verhuurd dient de 
eigenaar/verhuurder in het bezit te zijn van een gebruiksvergunning. Een gebruiksvergunning 
regelt het gebruik van het gebouw in die gevallen dat er een verhoogde kans is op brand en de 
gevolgen daarvan. De eisen zijn vooral gericht op de veiligheid van de bewoners. Voordat de 
gemeente een gebruiksvergunning verleent, wordt het pand ge·,nspecteerd. Als blijkt dat het 
pand niet aan de veiligheidseisen voldoet, wordt de vergunning nog niet verleend maar 
aangehouden. De eigenaar wordt dan in de gelegenheid gesteld de gebreken op te heffen. 
Omdat een gebruiksvergunning dient voor de veiligheid van de huurders, is deze zowel verplicht 
voor permanente als voor tijdelijke bouw. In bijlage 7 worden de eisen op het gebied van 
brandveiligheid behandeld . 

Mogelijkheden om de huurders na het aflopen van de bouwvergunning te laten vertrekken 
Omdat tijdelijke studentenhuisvesting na een bepaald aantal jaren verwijderd dient te worden, is 
het een vereiste dat er op dat moment geen huurders meer in het object wonen. Onder het 
kopje "huurbescherming" wordt beschreven dat verhuurders van tijdelijke eenheden ervan 
uitgaan dat een regel in het contract voldoende is om hun huurders hun eenheid te laten 
verlaten. Daarnaast zijn er nog andere instrumenten om dit doel te verwezenlijken. Met de motie 
die is aangenomen om huurbescherming op basis van de leegstandswet te beperken, is het 
bijvoorbeeld mogelijk om een huurperiode van maximaal drie jaar aan te gaan waarbij geen 
huurbescherming verleend wordt. Afgesproken kan worden dat de huurder op het gewenste 
moment de eenheid verlaat. Wanneer een huurder in de tijdelijke eenheid wordt gehuisvest en 
het object binnen de termijn van de motie uit de leegstandswet wordt verwijderd, wordt 
doorgaans een huurovereenkomst op basis van deze leegstandswet afgesloten. 

Een praktische methode om de eenheden binnen de gestelde termijn leeg te krijgen is door het 
verhuren van de eenheden aan buitenlandse studenten (short stay studenten), die een deel van 
hun studie in Nederland volgen. Hierdoor is er een hogere mate van zekerheid dat deze tijdig de 
eenheid hebben verlaten. Een andere mogelijkheid wordt gevormd door het campuscontract. Dit 
instrument maakt het mogelijk dat de studenten die tijdig zijn afgestudeerd, gedwongen worden 
te verhuizen. Wat betreft het laatste, is er de kans dat studenten onvoorzien nog studeren op het 
moment dat het object verwijderd dient te worden. Deze optie op zichzelf brengt daarom een 
verhoogd risico met zich mee. 
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5.3 Financiele mogelijkheden 
Om de financiele mogelijkheden te bepalen, wordt berekend welke opbrengsten gegenereerd 
kunnen worden door studentenhuisvesting die voldoet aan de gestelde eisen en hoe hoog de 
investeringskosten per eenheid maximaal kunnen zijn op basis van deze opbrengsten. Deze 
investeringskosten worden bepaald voor zelfstandige en voor onzelfstandige eenheden. In tabel 
5.1 worden voor zelfstandige en onzelfstandige eenheden de kenmerken omschreven waaraan 
deze dienen te voldoen en invloed hebben op de maximaal redelijke huurprijs die op basis van 
het puntensysteem van het ministerie van VROM bepaald wordt. In bijlage 8 is het 
puntensysteem uitgewerkt voor zelfstandige en onzelfstandige eenheden die voldoen aan de 
beschreven eisen en wordt de maximale huurprijs bepaald. 

Tabel 5.1: Minimale eisen aan zelfstandige en onzelfstandige eenheden met bijbehorende maximum huurprijs 
Zelfstandige eenheden Onzelfstandige eenheden 
18 m2 zelfstandig 18 m2 zelfstandig 
18 m2 gemeenschappelijk op 15 eenheden 18 m2 gemeenschappelijk op 15 eenheden 
Gemeenschappelijk Gemeenschappelijk 

Opperviakte 

Fietsenstalling 
Voorzieningen 
Maximale huurprijs 

Zelfstandig Gemeenschappelijk "°or maximaal 5 eenheden 
€ 254,21 € 209,08 

Onder voorzieningen vallen het toilet, een keuken en een douche. In de genoemde maximaal 
redelijke huurprijs is geen aftrek opgenomen voor stank of negatieve locatiekenmerken (Wonen 
digitaal, 2004). De huurprijs is bepaald per maand, inclusief BTW en exclusief servicekosten, 
gas, water en elektra. Verder wordt uitgegaan van drie bouwlagen zonder lift, omdat tijdelijke 
studentenhuisvesting in de praktijk meestal in drie lagen wordt uitgevoerd. Een rede hiervoor is, 
dat tot drie lagen geen lift nodig is. Voor tijdelijke bouw is een lift voor meer bouwlagen niet 
verplicht, maar wel wenselijk omdat gebruikers dan relatief veel trappen dienen te beklimmen 
om hun woning te bereiken. Daarnaast dalen de huuropbrengsten volgens het puntensysteem 
van het ministerie van VROM bij toename van het aantal bouwlagen en stijgen de bouwkosten. 
De kosten per vierkante meter zijn bijvoorbeeld voor Studio-Max (een concept van De Meeuw) 
600 euro voor een gebouw van een laag 880 euro voor een gebouw van zeven lagen. Deze 
stijging heeft te maken met een groter gedimensioneerde constructie die aan strengere eisen 
dient te voldoen en een zwaardere fundering die noodzakelijk is. 

Om de maximale investeringskosten te bepalen, wordt een exploitatieberekening gemaakt, 
waarvoor het resultaat (de IRR en de NCW) neutraal is. Voor deze berekening wordt 
onderscheid gemaakt tussen de realisatie van studentenhuisvesting op grond die in eigendom 
wordt genomen en grond die op basis van erfpacht wordt aangewend. Voor beide situaties 
worden de variabelen bepaald voor: 

► Het verwachte scenario (Normal case); 
► een tegenvallend scenario (Worst case); 
► een meevallend scenario (Best case). 

Dit levert zes situaties op. Voor elke situatie wordt de exploitatie bepaald voor: 

► Het geval de eenheden na vijf jaar worden terugverkocht aan de leverancier. 
Hiervan is sprake wanneer eenmalig een tijdelijke bouwvergunning verleend 
wordt van vijf jaar. 
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► Het geval de eenheden na tien jaar worden terugverkocht aan de leverancier. 
Hiervan is sprake wanneer de tijdelijke bouw na vijf jaar wordt gedoogd voor een 
periode van vijf jaar. 

► Het geval de eenheden na vijf jaar worden verplaatst en na tien jaar worden 
terugverkocht aan de leverancier. Hiervan is sprake wanneer na het aflopen van 
een vijfjarige bouwvergunning, een andere locatie wordt gebruikt om de 
eenheden opnieuw met een vijfjarige bouwvergunning te kunnen plaatsen. 

In totaal worden op deze manier 18 mogelijke situaties geanalyseerd voor zelfstandige 
eenheden en 18 situaties voor onzelfstandige eenheden. Voor deze 18 situaties dienen de 
Internal Rate of Return {IRR) en de Netto Contante Waarde (NCW) op nul gesteld te worden . De 
IRR waarmee gerekend wordt, is het rendement op de investering. Deze wordt bepaald over de 
verdisconteerde non-financial cashflows. Doordat de IRR verdisconteerd wordt met het 
rendement dat minimaal behaald dient te worden, is bij een positieve waarde sprake van een 
winst ten opzichte van dit minimale rendement. Wanneer de IRR een negatieve waarde uitdrukt, 
is sprake van een verlies ten opzichte van het minimale rendement. In dit geval wordt gesproken 
over een onrendabele top. Deze onrendabele top is het deel van de investering dat niet door de 
inkomsten wordt gedekt. Voor de NCW geldt hetzelfde als voor de IRR, echter drukt de IRR het 
verdisconteerde percentage ten opzichte van de non-financial cashflows uit aan het begin van 
jaar een. De NCW drukt de totale verdisconteerde waarde van de non-financial cashflows uit, 
uitgedrukt in de waarde aan het begin van jaar een. 

In het rekenmodel, dat is ontwikkeld om de investeringskosten van tijdelijke 
studentenhuisvesting te bepalen , liggen een aantal factoren vast. Voor deze factoren worden de 
percentages en waarden gehanteerd, zoals die door De Meeuw worden gehanteerd. Hierbij gaat 
het om zaken als investeringsprijzen, verplaatsingskosten en terugkoopbedragen. De factoren 
die nog niet met zekerheid vast te stellen zijn, zijn de variabelen: 

► De hoogte van de inflatie; 
► de rente en het rendement; 
► de huurindex; 
► huurderving; 
► de grondprijs, voor erfpacht of eigendom. 

Deze variabelen worden in tabel 5.2 op een rij gezet. 

lnflatie 
De inflatie lag in 2004 op 1,2 procent (Overheidsinformatie, 2004). Op basis van ramingen van 
het CPB wordt verwacht dat de inflatie in 2005 1,25 procent zal bedragen. De Nederlandsche 
Bank verwacht een inflatie van 0,8 procent in 2005 (FNV, 2004). Aangenomen wordt dat de 
werkelijkheid hier ongeveer tussenin ligt en wordt gesteld op een procent voor 2005. Gezien het 
verleden is dit percentage laag. Volgens de wetgeving van de EU mag de inflatie niet boven de 
2, 75 procent uitkomen. Op de lange termijn wordt ervan uitgegaan dat de inflatie tussen de 
grensen van een en 2, 75 procent zal liggen en wordt het gemiddelde op 1,9 procent 
aangenomen. Hiermee wordt gerekend voor het verwachte scenario. Voor het best case 
scenario wordt de inflatie aangenomen op een procent en voor het worst case scenario op de 
limiet van 2, 75 procent. 

Rente 
De hoogte van de rente op een 10-jarige staatslening is per juni 2004, op 4,4 procent per jaar 
vastgesteld door het ministerie van Financien (Haagse effecten, 2004). 
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Rendement 
Door woningcorporaties, waar studentenhuisvesters onder vallen, werd in 2003 over het 
algemeen uitgegaan van een rendement op de investering van 6,5 procent (Centraal fonds 
volkshuisvesting, 2003), inclusief de inflatie die toen 2,3 procent bedroeg (CBS, 2001 ). Het 
rendement waarmee naast de inflatie gerekend wordt, is daarom 4,2 procent. De Meeuw gaat 
uit van een netto rendement van nul tot vijf procent per project. Dit rendement is berekend over 
het object, dus exclusief kosten voor de grand. Omdat dit rendement behaald wordt op projecten 
en deze in een deel van het jaar warden afgerond, vormt de inflatie een relatief kleine 
component van het rendement. 

Huurindex 
De huur mag vanaf 1 juli 2004 jaarlijks met maximaal drie procent verhoogd warden, wanneer 
de huur 75 tot 100 procent is, ten opzichte van de in hoofdstuk 5.2 beschreven maximale 
huurprijsgrens (Ministerie van VROM (6), 2004). Voor de exploitatieberekening zal van deze drie 
procent uitgegaan warden. Deze drie procent is afhankelijk van de inflatie. Verhogingen en 
verlagingen van de inflatie warden voor de verschillende scenario's doorberekend in de 
huurindex. 

Huurderving 
Studentenhuisvesters hebben gezien de omvang van hun woningbezit in principe altijd te maken 
met gemiste huurinkomsten op een deel van hun eenheden. Deze gemiste inkomsten, 
uitgedrukt tegen de totale inkomsten aan huur, wordt huurderving genoemd. De 
studentenhuisvester "SLSwonen" uit Leiden liep in de jaren 1999 tot en met 2003 bijvoorbeeld 
een gemiddelde huurderving van 2,25 procent mis aan inkomsten (SLS Wonen (2), 2004). Dit 
percentage was inclusief (frictie)leegstand. Voor de studentenhuisvester "Stadswonen" uit 
Rotterdam was dit percentage, in de jaren 1997 tot en met 2002, 0, 77 procent (Stadswonen, 
2003). In de exploitatieberekening wordt uitgegaan van 2,25 procent voor het worst case 
scenario, 1,51 procent (het gemiddelde van deze percentages) voor het normal case scenario 
en 0, 77 procent voor het best case scenario. 

Grondprijs 
De grand voor tijdelijke studentenhuisvesting kan op basis van erfpacht en op basis van 
eigendom warden aangewend. Wanneer de grand op basis van erfpacht wordt aangewend, 
wordt een bepaald bedrag per tijdseenheid betaald voor het recht om de grand te mogen 
gebruiken. In het geval van eigendom wordt de grand gekocht en wordt de investering 
verdisconteerd met het gewenste rendement dat op de investering gemaakt kan warden. Aan 
het eind van de exploitatieperiode wordt ervan uitgegaan dat de grand verkocht wordt tegen de 
aankoopprijs die opgewaardeerd is met de inflatie. 

De grondprijzen voor het realiseren van studentenhuisvesting kunnen sterk varieren. Afhankelijk 
van de eigenaar waarvan de grand gekocht of gepacht wordt en het belang dat deze hecht aan 
het oplossen van de huisvestingsproblematiek van studentenhuisvesting, zal de grondprijs 
liggen tussen de marktprijs en het kosteloos gebruik van de grand. Grondbezitters die er belang 
aan hechten om de huisvestingsproblematiek rand studentenhuisvesting op te lossen, kunnen 
gemeenten en onderwijsinstellingen zijn. Een eventuele winst op de grand die kan ontstaan 
wanneer een korting is gegeven bij de aankoop van de grand zal, in een deel van de gevallen, 
bij verkoop na de exploitatieperiode teruggeven dienen te warden aan de eigenaar waarvan de 
grand destijds gekocht is. Dit laatste is afhankelijk van de voorwaarden die in het contract zijn 
opgenomen. 
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De prijs die de Utrechtse gemeente voor grond in rekening brengt, bedraagt ongeveer 15.000 
euro per sociale huurwoning waarbij wordt gerekend met een reductiefactor van 0,8 voor een 
drielaags gebouw9

• In Tilburg is de grondprijs voor sociale huurwoningen door de gemeente 
vastgesteld op 13.370 euro in 2004 (Gemeente Tilburg, (2003). Daarbij rekenen zij met een 
reductiefactor van 0,9 voor twee woonlagen, 0,8 voor drie woonlagen en van 0,5 voor woningen 
met een oppervlakte van minder dan 30 vierkante meter. In totaal komt dit voor Tilburg neer op 
een grondprijs van 5.348 euro per studenteneenheid. Wanneer deze factoren worden toegepast 
op de grondprijs in Utrecht, bedraagt deze 6.000 euro. 

Voor de verwachte grondprijs wordt de, door de gemeente Utrecht gehanteerde, "marktprijs" in 
Utrecht aangenomen, vermenigvuldigd met de genoemde factoren 0,5 en 0,8. Dit komt neer op 
6.000 euro per eenheid. In het geval van het worst case scenario worden deze reductiefactoren 
niet toegepast en wordt met de marktprijs van 15.000 euro gerekend. Wanneer van particuliere 
grondbezitters grond wordt gekocht kan de prijs hoger zijn dan 15.000 euro, maar in dit geval 
wordt 15.000 euro als worst case gehanteerd. In het best case scenario wordt de grond 
kosteloos aangeboden. De grondprijs voor erfpacht is voor de Houthavens in Amsterdam 
gesteld op acht euro per vierkante meter woningoppervalk per jaar10

. Een regel die ook 
gehanteerd wordt om de grondprijs van erfpacht per jaar te bepalen, is door de grondprijs voor 
eigendom te delen door 50 jaar11

. Deze twee methodes benaderen over het algemeen ongeveer 
hetzelfde bedrag van 120 euro per vierkante meter per jaar in het normal case scenario. Voor 
het worst case scenario wordt in dat geval van 300 euro per vierkante meter per jaar uitgegaan. 

Overige kosten 

Tabel 5.2: Variabelen in de exploitatieberekening 

lnflatie 
Rendement 
Huurindex 
Huurderving 
Grondprijs 

Eigendom 
Erfpacht 

Best case Normal case Worst case 

1% 1,90% 2,75% 
4,20% 4,20% 4,20% 
1,58% 3% 4,34% 
0,77% 1,51% 2,25% 

€0 
€0 

€ 6.000 
€ 120 

€ 15.000 
€ 300 

Overige kosten die met het beheer te maken hebben of kosten voor gas, water en electra, 
kunnen door het in rekening brengen van servicekosten bij de student in rekening gebracht 
worden. Deze worden dan ook niet in de exploitatieberekening meegenomen, omdat hier met de 
kale huur gerekend wordt. Eventuele bijkomende kosten voor aansluiting op bijvoorbeeld 
ondergrondse infrastructuur zijn in de investeringskosten ondergebracht. 

Uitkomsten investeringskosten 
Op basis van de beschreven variabelen zijn de maximale investeringskosten per eenheid 
bepaald met behulp van het exploitatiemodel. In tabel 5.3 worden de maximale 
investeringskosten van zelfstandige eenheden en in tabel 5.4 voor onzelfstandige eenheden per 
eenheid in de verschillende situaties bepaald, die leiden tot een neutraal exploitatieresultaat bij 
de bepaalde inkomsten. Hierin wordt uitgegaan van grond die wordt aangewend op basis van 
erfpacht. Een uitgewerkt voorbeeld van dit exploitatiemodel is weergegeven in bijlage 9. 

9 F.KOhnen van "vastgoed en ontwikkeling" van de SSHU (Stichting Studentenhuisvesting Utrecht) 
10 De heer Tonbreker van woningcorporatie Rochdale 
11 F.KOhnen van "vastgoed en ontwikkeling" van de SSHU 
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Wanneer een object langer blijft staan en minder verplaatst wordt, kunnen de investeringskosten 
hoger zijn om toch een neutraal rendement te behalen. Verder kan in een worst case scenario 
minder ge·investeerd worden dan in een best case scenario om een neutraal rendement te 
behalen. In het best case scenario zijn geen verschillen in de mogelijke investeringskosten 
tussen grond in eigendom of grond in erfpacht te onderscheiden. Dit komt doordat de grond in 
beide gevallen kosteloos wordt aangewend. 

Tabel 5.3: Maximale investeringskosten van zelfstandige eenheden in verschillende situaties bij neutraal resultaat 

Grand op basis van Terugkoop Verplaatsing Scenario 
Worst case Normal case Best case 

eigendom na 5 jaar niet € 8.253 € 10.138 € 11.458 
na 10 jaar in jaar 6 € 12.097 € 14.674 € 16.367 
na 10 jaar niet € 14.012 € 16.810 € 18.657 

erfpacht na 5 jaar niet € 9.878 € 10.796 € 11 .458 

na 10 jaar in jaar 6 € 14.534 € 15.656 € 16.367 
na 10 jaar niet € 16.643 € 17.870 € 18.657 

Tabel 5.4: Maximale investeringskosten van onzelfstandige eenheden in verschillende situaties bij neutraal resultaat 
Grand op basis van Terugkoop Verplaatsing Scenario 

Worst case Normal case Best case 
eigendom na 5 jaar niet € 6.259 € 8.125 € 9.424 

na 10 jaar in jaar 6 € 9.000 € 11 .592 € 13.302 
na 10 jaar niet € 10.668 € 13.480 € 15.345 

erfpacht na 5 jaar niet € 7.884 € 8.782 € 9.424 

na 10 jaar in jaar 6 € 11.437 € 12.574 € 13.302 
na 10 jaar niet € 13.299 € 14.541 € 15.345 

In de weergegeven situatie wordt ervan uitgegaan dat een object wordt aangekocht. Dit is echter 
niet de enige methode om een object te financieren. Er zijn ook mogelijkheden om het object te 
huren of te leasen. In dat geval ziet de exploitatieberekening er hetzelfde uit, echter worden de 
kasstromen die met het project gepaard gaan uitgedrukt voor de partij die het object verhuurd of 
verleast. Mogelijke financieringsconstructies worden beschreven in bijlage 10. Wanneer de 
verhuurder of lessor (de voor lease aanbiedende partij) een hoger rendement rekent, gaat dit 
ten koste van het exploitatieresultaat en dient met lagere maximale investeringskosten gerekend 
te worden om op een neutraal exploitatieresultaat uit te komen. Wanneer de rendementseis met 
een procent toeneemt, dalen de maximale investeringskosten met 8,66 procent wanneer de 
huur gelijk blijft en geexploiteerd wordt voor tien jaar zonder tussentijdse verplaatsing. 
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5.4 Conclusie 
Samengevat zijn er de volgende mogelijkheden die verbonden zijn aan tijdelijke 
studentenhuisvesting vanuit technisch, juridisch en financieel oogpunt: 

Technische mogelijkheden 
Omdat een tijdelijk object vaak niet binnen de eerste looptijd is afgeschreven, dient het 
hergebruikt te kunnen worden en daarom demontabel en verplaatsbaar te zijn. Daarnaast dient 
het in een korte tijd gerealiseerd te kunnen worden om maximaal van de beperkte tijd , dat het 
object mag blijven staan, gebruik te kunnen maken. Objecten die hieraan voldoen zijn 
doorgaans in meer of mindere mate volgens de "IFD-bouwmethode" (lndustriele, flexibele en 
demontabele bouw) gerealiseerd. Voordelen hiervan, ten opzichte van permanente bouw, zijn: 

► Kortere bouwtijd; 
► lagere bouwkosten; 
► hogere kwaliteit wordt gerealiseerd; 
► minder afvalproductie; 
► verbetering van de arbeidsomstandigheden; 
► aanpassingen aan het object zijn minder kostbaar; 
► hergebruik is mogelijk. 

Ook zijn er nadelen aan deze bouwmethode verbonden ten opzichte van permanente bouw. 
Deze zijn: 

► De ontwerper is beperkt door de standaardisatie van het product; 
► er zijn minder mogelijkheden om onderscheidend vermogen te creeren; 
► de transportkosten zijn hoger. 

Juridische mogelijkheden 
In het deel van dit hoofdstuk over de juridische mogelijkheden op het niveau van gemeenten, 
blijkt dat er een aantal voordelen aan tijdelijke bouw zijn verbonden ten opzichte van 
permanente bouw. Deze zijn: 

► Tijdelijke vrijstelling op het bestemmingsplan is mogelijk, middels de minimaal 
acht weken durende artikel 17 procedure. Permanente "vrijstelling" duurt 
minimaal 10 maanden. 

► In het geval van tijdelijke bouw worden andere eisen aan het bouwplan gesteld in 
het bouwbesluit dan voor permanente bouw. De woningoppervlakte van tijdelijke 
bouw dient bijvoorbeeld minimaal 14 vierkante meter te zijn tegenover 18 
vierkante meter voor permanente bouw. Daarnaast dient permanente bouw over 
een lift te beschikken wanneer de eenheden 12,5 meter boven meetniveau zijn 
gesitueerd. Dit is niet verplicht voor tijdelijke bouw. 

► Het ontwerp van tijdelijke bouw hoeft niet goedgekeurd te worden door een 
welstandscommissie. Voor permanente bouw is dit wel verplicht. 

► Een nadeel dat kan voorkomen wanneer een (tijdelijke) eenheid verplaatst wordt, 
is dat het dan geldende bouwbesluit van toepassing is en de kans bestaat dat de 
eenheid daar niet aan voldoet. 

Op het niveau van de rijksoverheid, blijkt dat het ondanks de bescherming van huurders 
mogelijk is om ze voor een beperkte periode als huurder in een object te kunnen huisvesten. 
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Juridische instrumenten, om de huurders na het aflopen van een bouwvergunning uit hun 
eenheid te laten wegtrekken, zijn: 

► De in 2004 aangenomen notie ter beperking van de huurbescherming, waardoor 
de huurders na maximaal drie jaar hun eenheid dienen te verlaten. 

► Een voorwaarde kan in het huurcontract worden opgenomen waardoor, door 
studentenhuisvesters aangenomen wordt dat, studenten geen recht meer 
hebben op huurbescherming wanneer hun eenheid verwijderd dient te worden. 

► Campuscontracten die de duur van de huur koppelen aan de studieduur van de 
student. 

Verder is er een praktisch middel om er zeker van te zijn dat studenten voor een beperkte duur 
blijven huren; het verhuren aan buitenlandse studenten die een deel van hun studie in 
Nederland volgen. 

Financiele mogelijkheden 
In het deel over de financiele mogelijkheden zijn de maximale investeringskosten per eenheid 
bepaald. Deze zijn gebaseerd op de minimale eisen waaraan een eenheid volgens studenten 
dient te voldoen en de maximale huur die volgens het puntensysteem van het ministerie van 
VROM gevraagd mag worden. De maximale investeringskosten zijn bereikt wanneer een 
neutrale IRR is bereikt, waarin wel een gewenst rendement is meegerekend. In verschillende 
situaties bevinden de maximale investeringskosten per eenheid zich grofweg tussen de 8.500 
euro en de 18.500 euro voor zelfstandige eenheden en tussen de 6.500 en de 15.500 euro voor 
onzelfstandige eenheden. 
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Hoofdstuk 6. Vergelijking van verschillende concepten 
In dit hoofdstuk warden verschillende producten op de markt van tijdelijke studentenhuisvesting 
met elkaar vergeleken. Op objectniveau zijn verschillende producten van verschillende 
leveranciers te onderscheiden. Eerst warden de producten van De Meeuw beschreven (Studio
Max en Studio-Basis, waarvan nog geen eenheden zijn gerealiseerd) en vervolgens de 
producten van andere leveranciers (die wel reeds gerealiseerd zijn). 

Studio-Max 
Studio-Max is het duurdere concept van De Meeuw 
voor studentenhuisvesting. In figuur 6.1 is een 
afbeelding te zien van dit concept. Studio-Max is 
het duurdere concept omdat deze tot tien 
bouwlagen stapelbaar is. Hierdoor warden hogere 
eisen gesteld aan de constructie en liggen de 
kosten hoger. 

De maximaal redelijke huurprijs die per eenheid 
gevraagd kan warden is in het geval van Studio- Figuur 6.1 : Afbeelding Studio-Max 

Max 263,62 euro kale huur per maand, inclusief 
BTW (zie bijlage 11) (Wonen digitaal , 2004). Exclusief BTW komt dit gemiddeld neer op 213,53 
euro per maand. Uitgegaan wordt van een gunstige locatie, een eenheid in een drielaags 
gebouw zonder lift en dat geen sprake is van aftrek voor hinderlijke omgevingsfactoren. Van een 
drielaags gebouw wordt uitgegaan om dezelfde rede als in hoofdstuk 5.3 wordt beschreven. In 
bijlage 12 wordt het rekenmodel gegeven van de exploitatieberekening voor een drielaags 
Studio-Max complex in verschillende situaties. Studio-Max beschikt over 15 eenheden per laag. 
Uitgegaan wordt van drie lagen, omdat in de praktijk hoofdzakelijk tijdelijke studentencomplexen 
van drie lagen warden gerealiseerd. Daarnaast is bij meer lagen een lift wenselijk, ook al is deze 
voor tijdelijke bouw niet verplicht. Verder stijgen de kosten per eenheid naar mate meer lagen 
gerealiseerd warden. 

Exploitatieresultaat 
Zoals in tabel 6.1 is te zien, leveren de IRR en de NCW in alle situaties een negatief resultaat. 
Op commerciele basis is het daarom op het eerste gezicht niet rendabel om de eenheden op de 
behandelde wijze te exploiteren. In dit geval drukken de IRR en de NCW de hoogte van de 
onrendabele top uit. Zoals uit de tabel blijkt, is de investering het minst onrendabel wanneer een 
langere exploitatieperiode aangehouden wordt en kosten voor bijvoorbeeld verplaatsing lager 
zijn. 

Een factor waarmee gevarieerd kan warden om het exploitatieresultaat te be'i'nvloeden, is het 
terugkooppercentage. Dit is het percentage van de nieuwprijs waarmee gerekend wordt op het 
moment van terugname van het object. Voor studentenhuisvesting wordt door De Meeuw met 
13 procent gerekend na vijf jaar en met drie procent na tien jaar. Deze percentages zijn inclusief 
demontage en verplaatsing. Wanneer er een hogere verwachting is dat het object na terugkoop 
opnieuw ingezet kan warden, kan met een hoger percentage warden gerekend. Doorgaans 
rekent De Meeuw met een terugkooppercentage van 20 procent na vijf jaar en 10 procent na 10 
jaar. Wanneer na vijf jaar met 20 procent in plaats van 13 procent wordt gerekend, stijgt de IRR 
met ongeveer 1,6 procent. Wanneer na 10 jaar met 10 procent (in plaats van drie procent) 
gerekend wordt, stijgt de IRR met een half procent. 
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Andere factoren die het exploitatieresultaat positief kunnen be"invloeden, zijn 
waardeontwikkelingen van de grond en mogelijke subsidies van het rijk. Wanneer met een 
waardestijging van de grond van 10 procent in tien jaar naast de inflatie wordt gerekend voor het 
verwachte scenario, stijgt de IRR met ongeveer 0,2 procent. Dit levert dus geen groot verschil 
op in het exploitatieresultaat. Een eventuele subsidie op de bouwkosten zou meer effect 
hebben. Wanneer de bouwkosten met 20 procent gesubsidieerd worden, stijgt de IRR met twee 
procent. Bij een subsidie van 20 procent over de bouwkosten en een terugkooppercentage van 
10 procent in plaats van drie procent, stijgt het rendement met 2,5 procent en is het project 
rendabel na tien jaar zonder verplaatsing in het verwachte scenario. 

Tabel 6.1: IRR en NCW Studio-Max 

Opvallend is dat bij de vijfjarige exploitatieperiode en grond in eigendom, de IRR voor het worst 
case scenario het hoogst is en voor het best case scenario het laagst. Dit komt doordat de 
grondprijs een belangrijk deel uitmaakt van de totale cashflows en de verschillen in grondprijs 
sterk varieren tussen de verschillende scenario's. De IRR is een percentage en wordt over deze 
totale investering bepaald. Daarom is het mogelijk dat deze (procentueel gezien) kleiner is bij 
een grotere investering en een hogere netto contante waarde. Ook voor de tienjarige 
exploitaties zijn de verschillende tussen de IRR's minder groot dan in eerste instantie verwacht 
zou worden. Door de NCW wordt de waarde uitgedrukt in een nominaal bedrag aan het begin 
van jaar een. Deze is in dit geval voor de situaties in de best case scenario's wel hoger dan voor 
de worst case scenario's. De NCW is meer representatief omdat deze een netto waarde uitdrukt, 
waardoor te zien is hoeveel winst of verlies verwacht wordt. Omdat alle waarden in tabel 6.1 
negatief zijn, wordt Studio-Max als "financieel oninteressant" beschouwd. 
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Studio-Basis 
Studio-Basis is het minder dure concept dat De 
Meeuw heeft ontwikkeld voor studentenhuisvesting. 
In figuur 6.2 is een afbeelding te zien van Studio
Basis. Studio-Basis is in deze vorm tot maximaal 
twee bouwlagen stapelbaar. Verder is de indeling 
iets anders dan die van Studio-Max, waardoor 
bespaard is op de leidingen. Studio-Max en Studio
Basis beschikken beiden over inpandige gangen en 
een intercom, waardoor ze af te sluiten zijn voor 
ongewenste bezoekers en ongewenste 
weersinvloeden. 

iiiilllii■ !f-lll f■lll i■lli l lillll lil■ l il■l
l!iii■lii■ iila! flllll i•■:l•■:1 ■■'1 ■■: 

Figuur 6.2: Afbeelding Studio-Basis 

De maximaal redelijke huurprijs per eenheid die gevraagd kan worden in het geval van Studio
Basis is 268,33 euro kale huur per maand, inclusief BTW (zie bijlage 11) (Wonen digitaal, 2004). 
Exclusief BTW komt dit gemiddeld neer op 217,35 euro per maand. Uitgegaan wordt (opnieuw) 
van een gunstige locatie, een eenheid in een gebouw van twee bouwlagen zonder lift en dat 
geen sprake is van aftrek voor hinderlijke omgevingsfactoren. In bijlage 12 wordt het 
rekenmodel gegeven van de exploitatieberekening voor een tweelaags Studio-Basis complex in 
verschillende situaties. Studio-Basis beschikt over 15 eenheden per laag. Uitgegaan wordt van 
twee lagen, omdat dit het maximum is waarin het huidige Studio-Sais gerealiseerd kan worden. 

Exploitatieresultaat: 
In tabel 6.2 is te zien dat de IRR en de NCW na tien jaar in een aantal situaties een positief 
resultaat leveren. Verder zijn de resultaten minder negatief dan voor Studio-Max. Op 
commerciele basis zijn er daarom mogelijkheden om deze op rendabele wijze te exploiteren. 
Wanneer de variabelen als grondwaarde, terugkoopwaarde en subsidies die bij Studio-Max zijn 
behandeld worden be'invloed, kan in meerdere situaties een positief exploitatieresultaat behaald 
worden. Echter zal ook hier van een tienjarige exploitatieperiode uitgegaan dienen te worden om 
een positief resultaat te behalen. Omdat van twee bouwlagen uitgegaan wordt in plaats van drie 
bouwlagen, dienen de NCW's met 1,5 vermenigvuldigd te worden om het te vergelijken met de 
NCW's van Studio-Max. 

Tabel 6.2: IRR en NCW Studio-Basis 
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Locatie 
Bouwjaar 
Reeds gerealiseerd 
Opdrachtgever 
Opdrachtnemer 
Oppervlakte 
Totale huur 

T pe eenheden 

Delft en Utrecht 
2003 en 2004 
234 in Delft en 234 in Utrecht 
DUWO in Delft en SSH in Utrecht 
Holland Composites Industrials en De Vijf 
18 m2 per eenheid 
In Delft 350 en in Utrecht 275 euro inclusief 
SK en GWE, waarvan Delft inclusief meubilair 
Zelfstandi 

De eenheden van de Spacebox bestaan uit kunstof units, die zijn gemonteerd in een stalen 
frame. Dit concept kan maximaal tot drie bouwlagen gestapeld worden. De Spaceboxen worden 
in Delft aan buitenlandse (short stay) studenten verhuurd en worden met meubilair aangeboden. 

Locatie 
Bouwjaar 
Reeds gerealiseerd 
Participanten 
Oppervlakte 
Totale huur 
Type eenheden 

Amsterdam (NDSM terrein) 
2004 
380 
DUWO, UvA, Patrimonium, Plegt-Vos 
24 m2 per eenheid 
245 euro exclusief SK en GWE 
Zelfstandig 

Deze Wooncabins zien er aan de buitenkant uit als containers, maar van binnen zijn ze degelijk 
en relatief hoogwaardig afgewerkt. 

IFD BOX 
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Locatie 
Bouwjaar 
Reeds gerealiseerd 
Opd rachtgever 
Opdrachtnemer 
Oppervlakte 
Totale huur 
T e eenheden 

Amsterdam (Houthavens) 
2004 
715 
Woonstichting de Key 
Ursem bouwgroep 
18 en 24 m2 per eenheid 
220 - 285 euro exclusief SK en GWE 
Zelfstandi 

De IFD Box wordt uitgevoerd in een variant van 18 vierkante meter en in een variant van 24 
vierkante meter. De eenheden van dit concept zijn gerealiseerd in de houthavens van 
Amsterdam, waar tevens de COA eenheden en een cruise schip, waarin studenten gehuisvest 
zijn, gesitueerd zijn. In totaal zijn op dit terrein ongeveer 1100 eenheden voor studenten 
gerealiseerd. 
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Flexline Inventive 
Locatie 
Bouwjaar 
Reeds gerealiseerd 
Opdrachtgever 
Opd rachtnemer 
Oppervlakte 
Totale huur 
T pe eenheden 

Wageningen 
2004 
150 
SSHW 
Teha Elementengroep 
18 m2 per eenheid 
300 euro inclusief SK en GWE 
Onzelfstandig 

Een deel van de eenheden van dit concept staat leeg. Een oorzaak kan de hoge huurprijs zijn 
en in combinatie met het ontbreken van huursubsidie. 

COA eenheden 
Locatie 
Bouwjaar 
Aantal 
Opdrachtgever 

Oppervlakte 
Totale huur 
T e eenheden 

Tilburg en Amsterdam (Houthavens) 
2004 (Geplaatst maar eerder al gebruikt) 
400 in Tilburg en 192 in Amsterdam 
Wonen Brebrug in Tilburg en 
DUWO, Rochdale en AWV in Amsterdam 
10 tot 13 m2 per eenheid 
145 euro inclusief SK en GWE 
Onzelfstandi 

De voordeur en de voorzieningen worden gedeeld door de bewoners van vier COA eenheden. 
Deze eenheden zijn gebruikt voor de huisvesting van asielzoekers voordat ze aangewend 
werden als studenteneenheden. Hierdoor kunnen ze voor een relatief laag bedrag ingezet 
worden. De opdrachtgever bepaald vervolgens in welke mate ze gerenoveerd worden, waardoor 
de kosten alsnog op kunnen lopen tot de hoogte van nieuwe eenheden. 

Locatie 
Bouwjaar 
Aantal 
Opdrachtgever 
Oppervlakte 
Totale huur 
Type eenheden 

Delft (TU-terrein) 
1981 (inmiddels verwijderd) 
48 
DUWO 
18 m2 per eenheid 
110 euro inclusief SK en GWE 
Onzelfstandig 

In dit complex worden de voorzieningen en gemeenschappelijke ruimte gedeeld door acht 
personen. Per acht personen zijn twee toiletten, twee douches en een royale 
gemeenschappelijke ruimte (ongeveer 40 vierkante meter) beschikbaar. Tot 1997 bestond dit 
complex uit meer eenheden, maar in dat jaar is een deel hiervan verwijderd. De overige 
eenheden zijn begin 2005 verwijderd . 

De Spaceboxen, Flexline Inventive en de Wooncabins hebben een uitpandige stalen constructie 
voor de ontsluiting van de eenheden boven de begane grand. Hetzelfde type constructie wordt 
bij andere bouwwerken vaak gebruikt als vluchtroute. Door de constructie kan water en vuil naar 
de onder gelegen delen vallen en leiden trillingen in deze constructie tot geluidsoverlast 
wanneer er over gelopen wordt. Verder zijn op de Flexline Inventive eenheden na, alle 
concepten uit "units" opgebouwd. 
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In Tabel 6.3 worden de genoemde concepten getoetst aan de in hoofdstuk 3.1 behandelde 
eisen aan het object en deels op basis van financiele haalbaarheid. 

Tabel 6.3: Vergelijking van verschillende concepten op basis van kwaliteitseisen en financiele haalbaarheid 

Kwaliteitseisen object 
Eisen volqens het bouwbeslult van nieuwbouw 

Woningoppervlakte : Minimaal 24 m2 of 18 m2 met 
gemeenschappelijke ruimte van deze omvang 

Eisen volgens het bouwbesluit van bestaande bouw 

Woningoppervlakte: Minimaal 14 m2 

De wensen van studenten 
Huurprijs 
Het is een zelfstandige eenheid 
Delen voorzieningen met maximaal 5 personen 
Gemeenschappelijke ruimte (voor max 5 personen) 
Het heeft niet de ultstraling van contai nerwoningen 
Beschikt over kabel, telefoon en internet 
Wastafel in eenheid 
Plaats beschikbaar in fietsenstalling 
Gemeenschappelijke wasmachine 

Eisen omtrent tijdelijkheid 
Eenheid is snel realiseerbaar 
Eenheid is demontabel en verplaatsbaar 
Eenheid is flexibel 

Financiele haalbaarheid 
IRR op basis van erfpacht, exploltatieperiode van lien 
jaar en verplaatsing in jaar zes 
NCW op basis van erfpacht, exploitatieperiode van 
lien jaar en verplaatsing in jaar zes 
Huursubsidie mogelijk voor de huurder 
Maximum aantal lagen 

Studio Max Studio 
Basis 

6.1 De wensen van de studenten 

Spacebox Wooncabins IFD-Box Flexline COA Gimme 
inventive eenheden Shelter 

Een methode om het succes van een concept te bepalen, is door de tevredenheid van 
bewoners van dit concept te beschouwen. De mate waarin bewoners tevreden zijn over hun 
eenheid hangt af van meerdere factoren. Wanneer een concept voldoet aan meer van zijn of 
haar eisen, is een concept op dit gebied meer succesvol. Het meest succesvol zijn in dit geval 
de zelfstandige eenheden. Het enige concept dat in dit geval op een punt afwijkt ten opzichte 
van de andere zelfstandige eenheden is de Wooncabin, omdat deze als enige geassocieerd kan 
worden met containerwoningen. 

Tussen de onzelfstandige eenheden zijn meer verschillen te onderscheiden. Het Gimme Shelter 
project voldoet volgens tabel 6.3 het minst aan de eisen van studenten. Dit komt doordat de 
gemeenschappelijke ruimte en de voorzieningen met acht personen gedeeld worden, in plaats 
van het aantal van vijf personen dat als maximum wordt beschouwd. Hierdoor wijkt het echter 
niet veel af van de door de studenten gestelde eisen. Het uiterlijk van een containerwoning 
spreekt daarnaast in het nadeel van dit concept. Het complex was echter tot de sloop volledig 
verhuurd. Dit kan het gevolg zijn van de relatief lage huurprijs, de gunstige locatie en de hoogte 
van de woningnood in Delft. Op de huurprijs en de grootte na, ontlopen de Flexline Inventive en 
de COA eenheden elkaar niet veel wanneer ze met het Gimme Shelter concept (het andere 
behandelde concept voor onzelfstandige eenheden) vergeleken wordt. 
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Een andere methode om het succes van een huisvestingsconcept te bepalen, is door de 
leegstand daarvan te beschouwen. Een deel van de concepten is nog niet gerealiseerd. De 
concepten die reeds in gebruik genomen zijn, zijn de Spacebox, de Flexline Inventive en het 
Gimme Shelter project. Hiervan staat een deel van de eenheden leeg in het Flexline Inventive 
project. De gesproken bewoners van dit concept geven aan dat ze de huurprijs hoog vinden. 
Wellicht is dit de oorzaak van de leegstand. Er zijn meerdere concepten gerealiseerd waarvoor 
een dergelijke huurprijs gevraagd wordt. Het gaat in deze gevallen echter om zelfstandige 
eenheden waarop huursubsidie verkregen kan worden. Per saldo zijn de uitgaven aan huur voor 
studenten in dat geval lager. Voor Studio-Max en Studio-Basis zijn huurprijzen nog uitsluitend op 
basis van het puntensysteem van het ministerie van VROM bepaald, omdat deze nog niet 
gerealiseerd zijn. Hierdoor is het nog onbekend of deze voldoen aan de eis die hiermee gepaard 
gaat. 

6.2 Eisen ten aanzien van het begrip "tijdelijkheid" 
In dit onderzoek gaat het over tijdelijke huisvesting en is in principe elk beschreven concept 
demontabel en verplaatsbaar. Omdat de eenheden van Gimme Shelter al ruim 20 jaar gebruikt 
zijn, is het de vraag in hoeverre deze nog verplaatsbaar zijn om weer opnieuw in te zetten. 
Hetzelfde geldt voor de COA eenheden, die ook gebruikt zijn voordat ze als studenteneenheden 
zijn ingezet. Het is echter de vraag in hoeverre verplaatsing nog nodig is voor deze concepten, 
omdat ze al !anger geexploiteerd worden. De flexibiliteit wordt bepaald door de mate waarin een 
concept gemakkelijk en betaalbaar is om te bouwen in een andere vorm. De Spacebox, de 
Flexline Inventive en de COA eenheden beschikken niet over deze eigenschap. Wanneer ze 
hun huidige vorm behouden, kunnen ze uitsluitend ingezet worden om gebruikers te bedienen 
waarvoor deze vorm geschikt is. Met de overige behandelde concepten is het wel mogelijk om 
de vorm te wijzigen. Door bijvoorbeeld twee eenheden samen te voegen, kunnen ender meer 
starterswoningen en seniorenwoningen gerealiseerd worden. 

6.3 Financiele haalbaarheid 
De financiele haalbaarheid is naast de concepten van De Meeuw bepaald voor de Spacebox en 
de Wooncabins. Voor de Spacebox en de Wooncabins wordt uitgegaan van eenzelfde 
terugkooppercentage als voor Studio-Max en Studio-Basis en een kale huur van 275 euro voor 
de Spacebox en 245 euro voor de Wooncabins per eenheid per maand inclusief BTW. Dit zijn 
de huurprijzen zeals die op dit moment gevraagd worden voor deze concepten. Ook wordt voor 
de Spacebox en de Wooncabins hetzelfde percentage voor onderhoud ten opzichte van de 
investeringskosten van het gebouw gehanteerd als voor Studio-Max. Verder wordt voor 
verplaatsing van de Spacebox met hetzelfde percentage gerekend als Studio-Max en Studio
Basis. De verplaatsing van de Wooncabins kost 4.000 euro per eenheid, wat neerkomt op 26 
procent van de investeringskosten en haar investeringskosten bedragen 15.500 euro12

. lnzicht in 
de exploitatieberekening van de Spacebox en de Wooncabin wordt gegeven in bijlage 13. 

Studio-Max en de Wooncabins zijn in de geschetste situatie onrendabel. Studio-Basis en de 
Spacebox zijn wel rendabel met hun investeringskosten van 17.021 euro voor Studio-Basis en 
16.500 euro voor de Spacebox. Van deze twee is de Spacebox meer rendabel dan Studio
Basis. Studio-Basis is echter van een hogere kwaliteit omdat het flexibel is en over een 
gemeenschappelijke ruimte van 18 vierkante meter per 15 eenheden beschikt. Hiermee voldoet 
het echter nog niet aan de in hoofdstuk 3.1 behandelde eis om een gemeenschappelijke ruimte 

12 H. Groener van bouwonderneming Plegt-Vos 
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met maximaal vijf personen te delen, maar heeft het wel een voorsprong op de Spacebox. De 
Wooncabins zijn onrendabel, omdat hiervoor een lagere huur gevraagd wordt dan de maximaal 
redelijke huur. Wanneer de maximaal redelijke huur gevraagd wordt voor de Wooncabins, zijn 
de IRR en de NCW hoger dan van de Spacebox met 1,46 procent en 53.151 euro. In de in 
figuur 6.3 behandelde situatie is de Wooncabin echter nog niet rendabel wanneer deze 
maximaal redelijke huur wordt gevraagd. Van de overige concepten is geen IRR of NCW 
bepaald, maar gezien de relatief lange looptijd van bijvoorbeeld het Gimme Shelter project is de 
kans groot dat dit project rendabel gebleken is. 

6.4 Conclusie na vergelijking van de verschillende concepten 
Wanneer de tevredenheid van studenten over hun eenheid wordt beschouwd om het succes 
van een concept te bepalen, spelen verschillende factoren een rol. De eigenschappen van de 
zelfstandige eenheden vertonen in dit geval overwegend hetzelfde beeld. In het geval van de 
onzelfstandige eenheden, loopt de mate waarin ze voldoen aan de eisen van studenten meer 
uiteen. Het Gimme Shelter project voldoet in dat geval het minst aan de eisen van studenten en 
de Flexline Inventive en de COA eenheden het meest. Wanneer de leegstand van de reeds 
opgeleverde concepten beschouwd wordt om het succes van een concept te bepalen, ontstaat 
een ander beeld. Op basis hiervan is alleen de Flexline Inventive in Wageningen niet succesvol, 
omdat er bij dit concept sprake is van gedeeltelijke leegstand. Studio-Max en Studio-Basis zijn 
niet te beoordelen op basis van dit criterium, omdat hiervan nog geen eenheden zijn 
gerealiseerd. 
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Hoofdstuk 7. Het ontwikkelingsproces 
Dit hoofdstuk begint met een beschrijving van het ontwikkelingsproces van tijdelijke 
studentenhuisvesting. Dit ontwikkelingsproces wordt ook wel vastgoedontwikkelingsproces 
genoemd en beschrijft de volgorde van de stappen die in de tijd genomen dienen te warden. 
Vervolgens warden de benodigdheden en de actoren binnen dit proces beschreven. Tenslotte 
wordt de organisatie van industriele bouw beschreven en de verschillende risico's binnen het 
proces. 

► Hoe verloopt het ontwikkelingsproces van tijdelijke studentenhuisvesting? 
► Wie zijn de actoren in het ontwikkelingsproces van tijdelijke studentenhuisvesting? 

7.1 Vastgoedontwikkelingsproces 
Omdat iedere locatie uniek is, de opgave voor ieder project verschilt en de combinatie van 
actoren steeds wisselt, is elk proces uniek. Tech zijn in ieder proces een aantal fasen te 
onderscheiden, die doorlopen warden. Deze fasen warden in figuur 7.1 weergegeven en 
vervolgens behandeld (van de Ven, 2003). 

lnitiatief Locatie 
verwerving 

Plan
ontvvikkel ing 

Figuur 7.1: Vastgoedontwikkelingsproces (van de Ven , 2003) 

In itiatieffase 

Realisatie 

Verhuur en verkoop 

Exploitat ie en 
beheer 

In de initiatieffase wordt door een bepaalde partij de keuze gemaakt of een potentieel project 
wel of niet van start gaat. In het geval van studentenhuisvesting kan dit bijvoorbeeld een 
ontwikkelaar, een woningcorporatie of een "samenwerkingsverband" zijn zeals in hoofdstuk 8 
behandeld wordt. In deze fase ontstaan globale ideeen over locatie, product, prijs en 
doelgroepen. De keuze om een project te starten, wordt doorgaans door de initiatiefnemer 
gemaakt op basis van een marktonderzoek en een ruwe financiele raming. 

Locatieverwerving 
Voordat de planontwikkeling start, is het noodzakelijk om zeker te zijn van een beschikbare, 
geschikte locatie. De kosten van de locatie en haar eigenschappen dienen in deze fase bekend 
te warden. De feitelijke werving kan in een later stadium plaatsvinden. Wei dient er zekerheid te 
zijn om op een bepaalde locatie, op het gewenste moment, te kunnen bouwen. De verdere 
planontwikkeling is mede gebaseerd op de eigenschappen van de betreffende locatie. 

Planontwikkeling 
Tijdens de planontwikkelingen warden vier hoofdonderdelen uitgewerkt en op elkaar afgestemd. 
De markttechnische p/anontwikkeling bestaat uit een marktverkenning met een daarop 
gebaseerd concept en het programma van eisen. De bouwkundige planontwikkeling richt zich 
op het ontwerpproces en de bouwvoorbereiding. De juridische plantontwikkeling gaat ondermeer 
in op de aanvraag van vergunningen, het bestemmingsplan met eventuele wijzigingen en de 
voorbereiding van toekomstige overeenkomsten die in het proces gesloten warden. De 
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financiele planontwikkeling betreft de raming van de kosten, opbrengsten, financiele risico's en 
het rendement. Verder warden verschillende financieringsconstructies geanalyseerd. 

Realisatie 
Na de planontwikkeling kan de realisatie van het project van start gaan. De aannemer is 
verantwoordelijk voor de realisatie van een project. De opdrachtgever kan volgens verschillende 
methoden een aannemer inschakelen. Een veel voorkomende selectiemethode is de 
aanbesteding. Bij deze selectiemethode maken meerdere aannemers een prijsopgave en wordt 
de aannemer met de laagste prijs geselecteerd. Kleinere projecten hoeven niet openbaar 
aanbesteed te warden, waardoor op basis van andere criteria een aannemer of leverancier 
geselecteerd kan warden. 

Verhuur en verkoop 
In de fase waarin een project wordt verhuurd of verkocht, warden de inkomsten van een project 
zeker gesteld. Vaak dient een bepaald percentage verhuurd of verkocht te zijn, voordat tot 
realisatie van een project wordt overgegaan. Hierdoor is de opdrachtgever in een vroegtijdig 
stadium verzekerd van een deel van de inkomsten. Daarom gaat deze fase vaak eerder van 
start dan de realisatiefase. 

Exploitatie en beheer 
Deze fase begint wanneer het gebouw in gebruik wordt genomen. De exploitatie van het object 
resulteert voor de opdrachtgever in jaarlijkse kasstromen. Ook de waardeontwikkelingen en een 
eventuele restwaarde van het object warden hierin meegenomen. Het beheer kan door de 
opdrachtgever in eigen hand gehouden warden of (gedeeltelijk) uitbesteed warden. Het beheer 
is te verdelen in het technisch beheer (onderhoud, klachten verhelpen, in stand houden van het 
vastgoed), het commercieel beheer (verhuren en verhuurd houden van het object) en het 
administratief beheer (huuradministratie ). 

7.2 Het ontwikkelingsproces van tijdelijke studentenhuisvesting 
Het ontwikkelingsproces van tijdelijke studentenhuisvesting kenmerkt zich door de in hoofdstuk 
7.1 beschreven fasen van het reguliere ontwikkelingsproces. Wei kan een aantal 
bijzonderheden in dit proces te onderscheiden warden. Een van de bijzonderheden in het 
ontwikkelingsproces van tijdelijke studentenhuisvesting wordt gevormd door de in hoofdstuk 7.4 
behandelde "specifieke" actoren. Deze zijn uniek voor de ontwikkeling van 
studentenhuisvesting. Daarnaast zijn er bijzonderheden ten aanzien van het begrip "tijdelijkheid" 
in het ontwikkelingsproces waarneembaar. Deze tijdelijkheid is bijvoorbeeld realiseerbaar met 
behulp van de kenmerken van industrieel, flexibel of demontabel bouwen. Gevolgen van deze 
bouwmethode(n) grijpen aan op alle fasen in het ontwikkelingsproces, waarbij de afzonderlijke 
fasen sneller doorlopen warden dan die van permanente bouw. 

lnitiatieffase 
In de initiatieffase wordt door de opdrachtgever de keuze gemaakt om een project wel of niet te 
starten. Op basis van de marktgegevens en de mate van beschikbaarheid van de 
benodigdheden die in deze fase naar voren komen, dient de keuze gemaakt te warden tussen 
bouw van een permanent of van een tijdelijk karakter. Deze keuze leidt tot een keuze voor een 
traditionele bouwmethode of een bouwmethode die een of meerdere kenmerken van de in 
hoofdstuk 5.1 beschreven bouwmethode bezit. Wanneer tijdelijke huisvesting wordt 
gedemonteerd, kan dit tevens de start zijn van een volgende initiatieffase. In dit geval dient een 
bestemming en een andere locatie gekozen te warden voor het gedemonteerde object. 
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Locatieverwerving 
Afhankelijk van de keuze voor permanente of tijdelijke bouw, dient een locatie gezocht te 
warden die permanent of tijdelijk beschikbaar is. 

Plantontwikkeling 
De gekozen bouwmethode is van invloed op de bouwkundige plantontwikkeling. Wanneer voor 
tijdelijke bouw gekozen wordt, bepaald de betreffende bouwmethode hoe het ontwerpproces en 
de bouwvoorbereiding verloopt. In de juridische planvorming wordt bepaald of eventueel een 
tijdelijke vrijstelling op het bestemmingsplan nodig is en verleend wordt. Daarnaast wordt 
bepaald of een tijdelijke of permanente bouwvergunning wordt aangevraagd. Oak op het gebied 
van financiele planvorming heeft de keuze voor tijdelijke of permanente bouw invloed. Voor 
tijdelijke bouw is vaak sprake van een restwaarde die in het financiele model meegenomen dient 
te warden. Daarnaast kan de flexibiliteit van het object gevolgen hebben voor de kosten die met 
geplande renovaties of functieveranderingen gepaard gaan. Hoe flexibeler een bouwwerk is, 
hoe lager de kosten zijn voor dergelijke ingrepen. 

Realisatie 
Omdat de beschreven tijdelijke huisvesting industrieel geproduceerd wordt, speelt een belangrijk 
deel van de realisatiefase zich af in de omgeving van de fabriek in plaats van de bouwplaats. 
Gevolgen hiervan zijn, dat sneller en eventueel op voorraad geproduceerd kan warden. De mate 
waarin een product dient te voldoen aan de kenmerken van tijdelijke bouw, is bepalend voor het 
type aannemer of leverancier dat geselecteerd wordt. 

Verhuur en verkoop 
Wanneer een object beschikt over de beschreven nadelen die met bepaalde bouwsystemen 
gepaard kunnen gaan, kan dit negatieve gevolgen hebben voor de verkoop of verhuurbaarheid. 
Gezien de korte duur dat een object aan een locatie is verbonden bij tijdelijke huisvesting, zal de 
gebruiker het object over het algemeen huren. 

Exploitatie en beheer 
Bepaalde bouwmethoden kunnen leiden tot een flexibel object dat gemakkelijk van vorm of 
functie te veranderen is. Hierdoor kan de exploitatie en beheerfase verlengd warden, wanneer 
een object aangepast kan warden aan de veranderende eisen en wensen van de gebruiker op 
dat moment of aan de eisen wensen van een eventuele nieuwe gebruiker. Verder leidt de 
restwaarde van een product tot een hogere mate van liquiditeit. Wanneer het object wordt 
beschouwd vanuit het oogpunt van een belegger kan als gevolg van de kortere looptijden meer 
flexibiliteit binnen een beleggingsportefeuille geleverd warden en kan meer invloed uitgeoefend 
warden op de samenstelling en het resultaat van deze portefeuille. 

Grand waarop tijdelijke bouw is gerealiseerd, is slechts voor deze tijdelijke duur verbonden aan 
het object. Voor permanente bouw zijn object en grand daarom op een meer permanente basis 
met elkaar verbonden. Wanneer grand tijdelijk gebruikt wordt, bestaan er naast "koop" van deze 
grand andere methoden om deze voor de bouw van het object aan te wenden. Mogelijkheden 
zijn bijvoorbeeld de in hoofdstuk 5.3 beschreven erfpachtconstructie of bruikleen. In dit geval 
wordt het recht verworven om de grand te gebruiken voor de looptijd van het object. Verder 
bestaat er de mogelijkheid om de waardeontwikkeling van de grand te gebruiken om het 
exploitatieresultaat van het object positief te be'invloeden. Echter heeft dit, zeals in hoofdstuk 6 
is gebleken, relatief weinig effect op het exploitatieresultaat. 

Een nadeel van tijdelijke huisvesting tijdens de exploitatie en beheerfase is dat verplaatsing 
kosten met zich meebrengt voor demontage en transport. Deze verplaatsing maakt 15 procent 
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uit van de stichtingskosten. In het geval van sloop van permanente bouw wordt echter met een 
percentage gerekend van 13 procent van de stichtingskosten (Gemeente Nijmegen, 2000). 
Tussen deze kostenposten is dan ook sprake van een gering verschil. In het geval van tijdelijke 
bouw blijft, in tegenstelling tot permanente bouw, een restproduct met een bepaalde waarde 
over. Door deze restwaarde worden deze kosten over het algemeen tenminste gecompenseerd. 
In het geval van permanente bouw worden de sloopkosten meegerekend in de 
exploitatieberekening. Voor permanente bouw wordt vaak gerekend met een exploitatietermijn 
van 50 jaar tegenover tien jaar waarmee bijvoorbeeld in hoofdstuk 5.3 is gerekend voor tijdelijke 
bouw. Voor permanente bouw kunnen de sloopkosten tijdens de exploitatie ook verdeeld 
worden over deze 50 jaar, waardoor de kosten per jaar lager zijn dan wanneer het over 
bijvoorbeeld 10 jaar is afgeschreven. 

Een ander nadeel van tijdelijke bouw tijdens deze fase is het gevolg van mutaties. Wanneer een 
student vanaf het begin van zijn of haar studie in een eenheid woont en deze voldoet aan haar 
eisen, zal deze gedurende de hele studie in de eenheid blijven wonen. De gebruiksduur van een 
tijdelijke eenheid komt in dat geval ongeveer overeen met de looptijd van vijf jaar van een 
tijdelijke eenheid. Op het moment van plaatsing kan daardoor een nieuwe student in de eenheid 
gehuisvest worden, die op het moment van verplaatsing vaak de studententijd afrondt. Toch zijn 
er weinig studenten die exact vijf jaar studeren. Wanneer de gebruiksduur op de studieduur 
wordt afgestemd zal daarom vaak de vijf jaar te kort of te lang blijken omdat de kans klein is dat 
deze precies met elkaar overeenkomen. Het gevolg is dat een eenheid het laatste deel van de 
looptijd leegstaat of dat voor een korte periode een andere eenheid gevonden dient te worden 
voor een student. 

Demontage en verplaatsing 
Na de exploitatie en beheerfase wordt het object, in het ontwikkelingsproces van traditionele 
bouw, gesloopt. In het ontwikkelingsproces van tijdelijke, demontabele objecten is geen sprake 
van sloop, maar kan het object gedemonteerd en verplaatst worden. In de initiatieffase kan 
besloten worden om het object opnieuw in te zetten. Deze fase vindt daarom voor de 
verplaatsing plaats. Hetzelfde geldt voor de locatieverweving en de planontwikkelingfase. De 
fase van "demontage en verplaatsing" sluit de cirkel van het reguliere ontwikkelingsproces en 
leidt als gevolg daarvan tot een "cyclisch" ontwikkelingsproces voor tijdelijke bouw. Permanente 
bouw kenmerkt zich, wanneer sloop en nieuwbouw wordt meegenomen, ook door een cyclisch 
ontwikkelingsproces. Deze cyclus is echter veel groter omdat de fases over het algemeen langer 
duren dan voor een tijdelijk ontwikkelingsproces. De realisatiefase van 45 tijdelijke eenheden 
duurt bijvoorbeeld 3,5 weken en inclusief planontwikkeling duurt het proces 12 tot 16 weken, 
vanaf het moment dat de grond beschikbaar is. Voor permanente bouw duurt dit proces al snel 
langer dan een jaar. 

Wanneer het proces voor de tweede keer doorlopen wordt, zal de realisatie en planontwikkeling 
sneller kunnen verlopen. Dit is het gevolg van het feit dat het ontwerp reeds gemaakt is en de 
realisatie sneller verloopt omdat het productieproces in de fabriek niet weer doorlopen wordt. De 
planontwikkeling en realisatiefase worden na de demontage en verplaatsingfase sneller 
doorlopen. De realisatiefase van 45 tijdelijke eenheden duurt bijvoorbeeld 3,5 weken tegenover 
een verplaatsingsduur van 2 weken .13 De realisatiefase bestaat alleen uit verplaatsing wanneer 
het ontwikkelingsproces voor de tweede keer doorlopen wordt. 

13 J . Verweij van De Meeuw, teamleider team overheid 
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7.3 Benodigdheden binnen het ontwikkelingsproces en haar verdeling over de actoren 
In het ontwikkelingsproces worden verschillende benodigdheden, functies, rollen en actoren 
onderscheiden. Actoren vervullen een of meerdere rollen in dit proces. Deze rollen zijn 
opgebouwd uit een of meerdere functies en functies brengen bepaalde benodigdheden met zich 
mee. In het ontwikkelingsproces dienen alle benodigdheden aanwezig te zijn. Daarom dienen 
meerdere actoren bij dit proces betrokken te worden om de beschikbaarheid van al deze 
benodigdheden te garanderen. Hoe deze benodigdheden zich in het ontwikkelingsproces, dat 
vooraf gaat aan de oplevering, verhouden tot de actoren wordt door Burle ge"illustreerd in bijlage 
14 (Burie, 1978). 

Hoewel de figuur in bijlage 14 enigszins gedateerd is, komt deze globaal gezien overeen met de 
hedendaagse werkelijkheid. De benodigdheden worden in verschillende fasen van het 
ontwikkelingsproces aangewend en zijn hetzelfde als in 1978. De opdrachten worden 
geformuleerd in de initiatieffase, grond wordt verworven in de fase van locatieverwerving en 
kapitaal is van belang in de locatieverwerving en de realisatiefase en komt vrij tijdens de 
verkoop of de exploitatie en beheerfase. Ontwerp is van belang tijdens de planontwikkelingfase, 
bouwcapaciteit is noodzakelijk tijdens de realisatiefase en goedkeuring is nodig voor het 
ontwerp van het te realiseren object. Een benodigdheid die door Burie niet wordt genoemd is de 
instandhouding van het object, waarvoor zorggedragen wordt tijdens de exploitatie en 
beheerfase. Door van het Erve worden dezelfde functies als in figuur 7.2 beschreven, met 
uitzondering van het verlenen van goedkeuring (van het Erve, 1999). Daarbij noemt hij de actor 
"eigen huisvester" die, naast de beschreven actoren, de rol van opdrachtgever op zich kan 
nemen. 

Voor ieder project is het van belang dat alle benodigdheden aanwezig zijn om het proces ten 
einde te brengen. Welke actoren beschikken over deze benodigdheden is hiervoor van minder 
belang. Hierin zijn dan ook meerdere combinaties denkbaar. De overheid vervult bijvoorbeeld 
dikwijls de rol van opdrachtgever wanneer het de realisatie van eigen huisvesting betreft. De 
bouwondernemer zeals Burie in 1978 beschreef, wordt tegenwoordig de projectontwikkelaar 
genoemd en vervult ondermeer de rol van opdrachtgever. De actor die door Burie de bouwer 
wordt genoemd, wordt tegenwoordig de aannemer of het bouwbedrijf genoemd. 

Een actor, die in bijlage 14 buiten beschouwing gelaten wordt, is de gebruiker waarvoor 
uiteindelijk gebouwd wordt. Dit is niet altijd dezelfde partij als de opdrachtgever. Ook de rol van 
exploitant of beheerder, die verantwoordelijk is voor de instandhouding van een object, wordt in 
bijlage 14 niet beschreven. Actoren die deze rol vervullen , kunnen woningcorporaties of 
beleggers zijn. Deze actoren kunnen ook de rol van opdrachtgever vervullen. Voor iedere 
specifieke situatie is het van belang om te weten welke actoren betrokken zijn en wat in de 
betreffende situatie hun belangen zijn. Om een project te realiseren is het van belang dat de 
combinatie van actoren over de zeven benodigdheden beschikt. In figuur 7.2 worden mogelijke 
verdelingen van de benodigdheden over de actoren ge"illustreerd zeals die tegenwoordig vaak 
waarneembaar zijn. 
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Benodigdheden Functies Rollen Actoren 

Opdracht Opdracht verlenen Eigen huisvester 

Grond Grond beschik- Opdrachtgever Project-

baar stellen ontwikkelaar 

Kapitaal Financieren 
Woningcorporatie 

lnstandhouding In stand houden Exploitant / Belegger 
Beheerder 

Ontwerp - Ontwerpen Ontwerper Architect, stede-
bouwkundige 

Bouwcapaciteit - Bouwen Bouwer Aannemer I 
Bouwbedrijf 

Goedkeuring - Verlenen van Bestuurder Overheid 
goedkeuring 

Figuur 7.2: Benodigdheden, functies, rollen en actoren in het ontwikkelingsproces 
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7.4 Actoren in het ontwikkelingsproces van studentenhuisvesting 
In het ontwikkelingsproces van studentenhuisvesting kunnen doorgaans de volgende actoren 
betrokken zijn (Ministerie van VROM (8), 2004): 

De gemeente 
Met name de gemeenten van steden met een universiteit en hogeschool wensen zich als 
studentenstad te profileren (KENCES (2), 2003). Hiervoor is het van belang het aanbod uit 
voldoende eenheden bestaat. Om deze doelstelling te verwezenlijken, beschikken gemeenten 
over een aantal middelen die zij hiervoor in kunnen zetten. De gemeente is in het proces voor 
de realisatie van studentenhuisvesting verantwoordelijk voor het al dan niet verlenen van 
bouwvergunningen en eventuele vrijstellingen die voor deze vergunningen noodzakelijk zijn. 
Door een stimulerend beleid te voeren ten aanzien van de realisatie van studentenhuisvesting, 
kan zij de productie hiervan op indirecte wijze stimuleren. Daarnaast kan zij subsidies verlenen 
om bijvoorbeeld bij te dragen in de eventuele onrendabele top op de betreffende investeringen. 

Verder kan de gemeente locaties aanwijzen en beschikbaar stellen, die voor 
studentenhuisvesting gebruikt kunnen en mogen worden . Daarbij kan zij de garantie verlenen 
dat de tijdelijke eenheden na de eerste gebruiksduur binnen haar grenzen verplaatst mogen 
worden. In Amsterdam zijn bijvoorbeeld 2586 tijdelijke eenheden gerealiseerd en is de garantie 
verleend dat 2200 daarvan binnen hun grenzen herplaatst mogen worden (Nul20, 2004). Ook 
kunnen nadelige gemeentelijke bouwverordeningen afgeschaft of aangepast worden door 
gemeenten en kan zij voorlichting geven, over bijvoorbeeld brandveiligheid en ruimtelijke 
procedures, om de productie te stimuleren. Daarnaast kan de gemeente de opdrachtgeverrol op 
zich nemen en alle betrokken partijen samen laten werken om het huisvestingsprobleem van 
studentenhuisvesting op te lessen. Tenslotte kan ze duidelijkheid geven over de mogelijkheden 
en regelgeving in de vorm van voorlichting. 

De provincie 
De provincie streeft naar het terugdringen van de huisvestingsproblematiek binnen haar 
grenzen. Hieronder valt ondermeer de problematiek op het gebied van studentenhuisvesting. 
Om dit huisvestingsprobleem aan te pakken, kan zij een bemiddelende rol spelen tussen de 
verschillende gemeenten. Studenten kunnen bijvoorbeeld gehuisvest worden in gemeenten die 
in de omgeving van de studentenstad liggen, waardoor het tekort aan studenteneenheden 
teruggedrongen kan worden. De provincie kan deze ontwikkeling stimuleren. 

De rijksoverheid 
Ook de rijksoverheid streeft naar het terugdringen van de huisvestingsproblematiek van 
studenten in Nederland. Om dit te realiseren, kan zij de wetgeving aanpassen, waardoor het 
gemakkelijker of aantrekkelijker wordt om studentenhuisvesting te realiseren. Ook kan zij 
gezamenlijke nieuwbouwprojecten binnen de corporatiesector stimuleren door bijvoorbeeld 
Commanditaire Vennootschappen . Binnen deze constructie hebben een aantal vennoten, de 
commanditissen, gezamenlijk het eigendom van een object in handen (KENCES (2), 2003). Het 
eigendom van een object wordt in dat geval gedeeld door meerdere actoren. Op deze manier 
kan een project financieel gesteund worden of kan een aandeel in een project verkregen 
worden, waardoor de haalbaarheid van het project toeneemt. De "beherend vennoot" is in dat 
geval verantwoordelijk voor het beheer en de exploitatie. De kapitaalverschaffers zijn in dat 
geval "stille vennoten" en hebben zeggenschap op afstand. Zeggenschap op afstand wil zeggen 
dat ze zich niet bezighouden met beheer, maar bijvoorbeeld wel met het beoordelen van 
jaarverslagen en met "besluiten van aanmerkelijk belang" (KENCES (2), 2003). 
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Een andere taak die de rijksoverheid op zich kan nemen is het verlenen van subsidies voor 
landelijke projecten. Een voorbeeld van een project waarbij de rijksoverheid subsidies heeft 
verleend, is de subsidiering van de genoemde COA-eenheden die voor studenten worden 
ingezet (Ministerie van VROM (7), 2004). In totaal gaat het om ongeveer 3000 eenheden die 
voor een prijs van 73, 78 euro per vierkante meter beschikbaar gesteld worden. Na een subsidie 
van 68, 78 euro, kosten deze eenheden vijf euro per vierkante meter. Een deel hiervan is reeds 
ingezet als studentenhuisvesting in ender meer Amsterdam en Tilburg. Een van de redenen 
voor het toekennen van de subsidie was het feit dat asielzoekerscentra leeg kwamen te staan 
en op deze wijze herbestemming mogelijk werd. Dit argument gaat niet op voor "nieuwe" 
tijdelijke eenheden, waar doorgaans geen subsidie aan toegekend wordt. De kans dat dergelijke 
subsidies in de praktijk worden toegekend aan tijdelijke eenheden is daardoor klein. 

De in studentenhuisvesting gespecialiseerde corporatie 
De in studentenhuisvesting gespecialiseerde corporatie heeft primair als doel om studenten in 
hun huisvestingsbehoefte te voorzien. Middelen om haar doelstelling te verwezenlijken, zijn het 
vermogen van de betreffende corporatie of het vermogen van collega corporaties die hen daarin 
steunen. Dikwijls wordt gerekend met een onrendabele top op haar investering en wordt 
daardoor een aanslag gedaan op haar kapitaal om projecten te realiseren. Het vermogen van 
collega corporaties kan in deze gevallen ingezet worden wanneer ze renteloze leningen 
verstrekken of panden aankopen die de gespecialiseerde corporatie beheert en exploiteert. 
Deze "hulp" van externe corporaties wordt "collegiale financiering" genoemd. Een andere 
mogelijkheid die een gespecialiseerde corporatie kan benutten, is het aanwenden van haar 
kennis en ervaring om minder gespecialiseerde aanbieders werk uit handen te nemen. 
Hieronder worden werkzaamheden verstaan als bemiddeling, beheer en incasso. 

De reguliere corporatie 
Nederland telt zowel "rijke" als "arme" corporaties. Rijke corporaties beschikken in bepaalde 
gevallen over meer financiele middelen dan zij nodig hebben voor het realiseren van hun 
doelstelling. Meestal hebben reguliere corporaties het doel om binnen een bepaalde stad de 
minder draagkrachtige huishoudens te huisvesten. Zeals beschreven, kunnen deze reguliere 
corporaties financiele steun verlenen aan de gespecialiseerde corporaties of hiermee 
samenwerken. Ook kunnen ze zelf objecten realiseren of aankopen om studenten te huisvesten. 

De particuliere aanbieder 
Particuliere aanbieders op de markt van studentenhuisvesting verhuren primair met het doel om 
een financieel rendement te behalen. Zeals in hoofdstuk 3.2 blijkt, zijn hier verschillende "typen" 
in te onderscheiden, die vaak niet als aanbieder bekend zijn bij gemeenten. Ook zij realiseren 
objecten of kopen deze aan om studenten te huisvesten. Om als groep "particuliere aanbieders" 
beter toegankelijk te worden in de markt, kunnen zij belangenverenigingen oprichten, die als 
gesprekspartner kunnen dienen voor bijvoorbeeld gemeenten en onderwijsinstellingen. 

Een mogelijkheid voor particuliere verhuurders is om een maatschap of een fiscale 
beleggingsinstelling op te richten, waardoor bijvoorbeeld geld van ouders van studenten kan 
worden gebruikt om het aanbod te vergroten. In bijlage 17 wordt verder ingegaan op deze 
mogelijkheden. 

De onderwijsinstelling 
Onderwijsinstellingen hebben er over het algemeen baat bij om studenten aan te trekken. 
Wanneer het voor studenten niet mogelijk is om een woning te vinden binnen de stad waar haar 
opleiding is gesitueerd, zal deze eerder geneigd zijn om in een andere stad te gaan studeren. Bij 
een structureel tekort op de woningmarkt voor studenten zal een onderwijsinstelling de wens 

Bart Binnerts 9 maart 2005 76 



Het ontwikkelingsproces van tijdelijke studentenhuisvesting 

hebben dat dit tekort wordt teruggedrongen. Om dit te realiseren, kan zij bijvoorbeeld grond 
beschikbaar stellen die zij op haar terrain voor handen heeft. Verder kan ze haar informatie over 
aantallen (te verwachten) studenten beschikbaar stellen aan de aanbieders in de markt, zodat 
deze gemakkelijker in kunnen spelen op ontwikkelingen die in de markt spelen. Om het 
ontwikkelingsproces van studentenhuisvesting te versnellen, kan de onderwijsinstelling bij de 
overige actoren in het proces lobbyen om de realisatie van studenteneenheden te stimuleren. 

Studenten( organ isaties) 
De studenten vormen de groep die in het kader van dit onderzoek gehuisvest dient te worden; 
de gebruiker. Om in aanmerking te komen voor een woning is het van belang dat zij zich tijdig 
inschrijven bij een gespecialiseerde corporatie. Daarnaast dienen zij zich in te schrijven bij 
reguliere corporaties, zodat ze na hun studie door kunnen stromen naar een woning die dan 
aansluit bij hun inkomen en behoeften. Studentenorganisaties kunnen daarnaast meewerken 
aan het verbeteren van het imago van studenten, waardoor (potentiele} verhuurders 
gemakkelijker aan deze groep verhuren. Ook kunnen ze de kwaliteitseisen duidelijk maken en 
mee denken over mogelijke locaties voor het realiseren van studentenhuisvesting. 

Eventuele overige actoren 
In bepaalde situaties zijn naast de beschreven actoren, andere actoren betrokken bij het 
ontwikkelingsproces. Deze kunnen noodzakelijk zijn in het ontwikkelingsproces, wanneer een of 
meer van de benodigdheden uit figuur 7.2 van hoofdstuk 7.3 in het proces ontbreken. Daarnaast 
kunnen bepaalde actoren een belemmering vormen binnen het ontwikkelingsproces. Deze 
overige actoren kunnen zijn: 

Particuliere grondbezitters 
Wanneer de beschreven actoren geen van allen beschikken over grond om op te bouwen, dient 
een andere partij gezocht te worden die deze wel beschikbaar kan en wil stellen. Particuliere 
grondbezitters kunnen over deze noodzakelijke grond beschikken. Zij kunnen deze aanwenden 
met het doel om financieel rendement op deze grond te behalen. 

Beleggers 
Wanneer de beschreven actoren niet over kapitaal beschikken om een project van te 
financieren, dient hier een partij voor aangetrokken te worden die hier wel over beschikt. 
Wanneer verwacht wordt dat een project rendabel is, kunnen beleggers aangetrokken worden 
om het benodigde kapitaal beschikbaar te stellen. Hun doel is om financieel rendement te 
behalen op hun investering. 

Architect en adviseurs 
Het ontwerp van het te realiseren object wordt verzorgd door de ontwerper. Deze rol kan vervuld 
worden door een architect en wordt voor tijdelijke bouw doorgaans door een industrieel 
bouwbedrijf vervuld. Ook andere adviseurs kunnen bij het ontwikkelingsproces betrokken 
worden, zoals (Nieuwenhuizen, Vissers en van Toi , 2000): 

► Stedenbouwkundige; 
► constructeur; 
► installatietechnoloog; 
► adviseur voor Arbo-zorg, milieuzaken en voor duurzaam bouwen. 

Locatiegebonden actoren 
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In een ontwikkelingsproces zijn over het algemeen actoren betrokken die uitsluitend verbonden 
zijn met die locatie. Dit kunnen bijvoorbeeld bewoners zijn die zich hebben georganiseerd in 
bewonersverenigingen of winkeliers. Dergelijke actoren zijn erbij gebaat dat de waarde van de 
locatie in hun ogen niet daalt of dat hun persoonlijk welbevinden niet afneemt. Wanneer zij 
tegen de realisatie van een project zijn, kunnen zij hier bezwaarprocedures tegen starten om de 
realisatie te voorkomen of te vertragen. Een voorbeeld van een vertraging die was is opgelopen 
door de procederende bewonerscommissie "Korvezeestraat", was in het jaar 2003 bij de 
realisatie van de Spaceboxen in Delft (TUDEL TA, 2003). 

(lndustrieel) Bouwbedrijf 
Het bouwbedrijf is tenminste verantwoordelijk voor de realisatie van het ontwerp. Daarnaast kan 
zij zorg dragen voor het ontwerp, dat doorgaans grotendeels ge·integreerd is in het product van 
industriele bouwbedrijven. Wanneer zij daarnaast verantwoordelijk is voor de opdrachtverlening, 
valt zij onder de noemer "projectontwikkelaar". lndustriele bouwbedrijven staan in dit onderzoek 
centraal en in hoofdstuk 8 wordt hier verder op ingegaan. 

Op de volgende pagina warden de mogelijke actoren in het proces behandeld . Per actor wordt 
haar belang, haar (mogelijk beschikbaar te stellen) benodigdheden en haar (mogelijke) taak 
beschreven. Per taak wordt de coordinatievorm bepaald. Wanneer de coordinatievormen 
bekend zijn, kan bepaald warden welke actoren de voorwaarden bepalen en welke actoren naar 
verwachting zullen meewerken met de realisatie van (tijdelijke) studentenhuisvesting. De 
verschillende coordinatievormen warden behandeld in figuur 7.3 (van Aken, 2002) en zijn 
voorzien van een nummer. Een coordinatievorm kan gebaseerd zijn op macht en op invloed. 
Een actor A heeft macht over actor B wanneer actor A in staat is om gedrag op te wekken bij 
actor B dat afwijkt van diens voorkeur. Actor A heeft invloed op actor B wanneer actor A in staat 
is om gedrag op te wekken bij actor B dat afwijkt van het gedrag wanneer deze invloed niet 
uitgeoefend werd, maar wel overeenkomt met diens voorkeur. Daarnaast kan een 
coordinatievorm direct en indirect zijn. Wanneer deze direct is, verandert zij direct de uitkomsten 
van het besturingsproces. Wanneer een coordinatievorm indirect is, warden de uitkomsten van 
het besturingsproces be'invloed. 

1 2 
Macht Dirigerende Regulerende 

coordinatie coordinatie 

3 4 
lnvtoed lnducerende Conditionerende 

coordinatie coordinatie 

Direct Indirect 
Figuur 7.3: Verschillende coordinatievormen 

Bart Binnerts 9 maart 2005 78 



Het ontwikkelingsproces van tijdelijke studentenhuisvesting 

Coordinatievonn 
I 

Gemeente I 
Belang Voldoende studentenhuisvesting binnen haar grenzen 1-. 
(Mogelijke) taak Regierol vervullen 3 

Opdrachtgeverrol vervullen door het nemen van inltiatief 1 
Verlenen van vergunningen en vrijstellingen 2 
Verlenen subsidies 4 
Beschikbaar stellen van grond en aanwijzen van locaties 4 
Aanpassen van gemeentelijke bouwverordeningen 2 
Geven van voorlichtina 4 

Benodigdheden Grond, Kapi1aal, Goedkeuring 

Provlncle 
BelanQ TenJCldrinQen huisvestinasorobleem 
(Mogelijke) taak Bemiddelende rol spelen tussen de verschillende gemeenten 3 

Rllksoverheld 
Belang TenJCldringen huisvestinosorobleem 
(Mogelijke) taak Stimuleren gezamelijke nieuwbouw van corporaties 3 

Aanpassen wetgeving 2 
Verlenen van subsidies voor landeliike oroiecten 2 

Benodigdheden Goedkeuring 

De aes,...,,lallseerde coooratle 
Belang Huisvesten van studenten 
(Mogelijke) taak Realiseren van studentenhuisvesting binnen de grenzen van het beschikbare vennogen 1 

Diensten aanbieden aan aanbieders als bemiddelina, beheer en incasso 4 
Benodigdheden Opdracht, Grond, Kapi1aal, lnstandhouding 

De """Uliere come ratle 
BelanQ Het huisvesten van minder draaokrachtioe huishoudens 
(Mogelijke) taak Zelf aankopen of realiseren van objecten om studenten te huisvesten 1 

Aanbieden van financiele steun aan qespecialiseerde corooraties 4 
Benodigdheden Grond, Kapitaal 

De oartlcullere aanbleder 
Belarl!l Verhuur van studentenhuisvestirl!l metals doel financieel rendement te behalen 
(Mogelijke) taak Zelf aankopen of realiseren van objecten om studenten te huisvesten 1 

Oprichten belangenverenigingen welke als gesprekspartner dienen voor gemeenten 3 
en onderwiisinstellinaen 

Benodigdheden Opdracht, Grond, Kapi1aal, lnstandhouding 

De onderwllslnstelllna 
BelanQ Het aantrekken van studenten voor hun instellino 
(Mogelijke) taak Beschikbaar stellen van grond op haar tenrein 4 

Beschikbaar stellen van informatie over (te verwachten) aantallen studenten 4 
Lobbven bii andere actoren om het ontwikkelinasoroces te versnellen 3 

Benodigdheden Grond 

Studenten•nrnanlsatlesl 
Belang Beschikken over een studenteneenheid of over voldoende studenteneenheden 
(Mogelijke) taak lnschrijven bij (gespecialiseerde) corporaties 3 

Meedenken over kwallteitseisen en mogelijke locaties voor studentenhuisvestina 4 
Benodigdheden 

Particuller grondbezltter 
BelanQ Behalen van financieel rendement oo hun bezlt 
Moaeliike I taak Beschikbaar stellen van arond 4 

Benodigdheden Grond 

Bel..,,ner 
BelanQ Behalen van financieel rendement oo hun investerina 
Moaeliike l taak Beschikbaar stellen van kaoitaal 4 

Benodigdheden Kapitaal 

Architect en advlseurs 
Moaeliike) taak 1Het maken van een ontwero 3 

Benodigdheden Ontwerp 

Locatieaebonden actoren 
Belang lnstandhouding van de waarde van de locatie 
(Mogelijke) taak Starten van bezwaarprocedures 3 

lndustrieel bouwbedriif 
Belana Oo oeil houden van de oroductie en het behalen van winst 
Moqeliike l taak Beschikbaar stellen van bouwcapaciteit 4 

Benodigdheden Bouwcapaciteit, Ontwerp 
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7.5 Organisatie van het ontwikkelingsproces 
In hoofdstuk 8 van dit rapport wordt de rol van een industrieel bouwbedrijf in het 
ontwikkelingsproces van tijdelijke studentenhuisvesting bepaald en daarmee de 
bouworganisatievorm die in de verschillende situaties het meest geschikt is. In deze fase van 
het onderzoek is reeds bekend dat, in het geval van tijdelijke bouw, een snelle realisatie 
belangrijk is. Op basis van de in bijlage 15 beschreven eigenschappen van de 
organisatievormen en de integratie van het ontwerp in de beschikbare bouwsystemen, kan de 
organisatievorm bepaald worden. Wanneer tijdelijke bouw wordt gerealiseerd voor een externe 
opdrachtgever, is een turnkey bouworganisatie of een daarvan afgeleide organisatie, zeals de 
"design and construct" vorm, de meest geschikte vorm. Wanneer het initiatief wordt genomen 
door en uitvoerend bouwbedrijf, is sprake van projectontwikkeling als bouworganisatie. 

In het geval van tijdelijke huisvesting wordt een object na de realisatie doorgaans een of 
meerdere malen verplaatst. Wanneer deze situatie zich voordoet, dient de opdrachtgever 
verbonden te zijn aan een partij die beschikt over de capaciteiten om de verplaatsingen te 
realiseren. Het ligt voor de hand dat dit dezelfde partij is als een industrieel bouwbedrijf die het 
object in de eerste plaats heeft gerealiseerd, maar de mogelijkheid kan zich voordoen dat een 
andere partij zorgdraagt voor de 
verplaatsing van een object. De 
bouworganisatie, waarin de turnkey 
organisatie het object realiseert en 
verplaatst voor de opdrachtgever, 
wordt in figuur 7.4 beschreven. 
Deze is hetzelfde als de turnkey 
realisatie van permanente bouw. 
Het grote kader geeft daarin de 
organisatie van de actoren weer, die 
nodig is voor de realisatie. Het 
donkere kader schetst vervolgens 
de relatie die nodig is voor de 
verplaatsingen die daarop volgen. 
Dit laaste geldt niet voor 
permanente bouw. 

7.6 Risico's 

Opdrachtgever 

Architect . ,....-! ~ A-dv-is-eu~,s--~ 

L ............................................... ! Constructie 
lnstallaties 

.___ __ , ,. ...................... . 

. ...J Adviseur t.b. v. ! 
i globaa/ PVE i 
1 .............................................. : 

..... ····•------
Onderaannemers 
Nevenaannemers 
Leveranciers 

Figuur 7.4: Organisatievorm (tijdelijke) bouw 

Risico's die aan de fasen in het ontwikkelingsproces verbonden zijn tegenover de opbrengsten 
die daarmee gepaard gaan, spelen een belangrijke rol in de besluitvorming om de te vervullen 
rol te bepalen. In bijlage 16 worden de verschillende risico's besproken die in het 
ontwikkelingsproces onderscheiden worden en worden voor en nadelen van tijdelijke bouw op 
het gebied van risico's beschreven. De verschillen die tussen tijdelijke en permanente bouw te 
onderscheiden zijn op het gebied van de verschillende risico's, worden in tabel 7.1 beschreven. 
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Tabel 7.1: Verschil tussen tijdelijke en permanente bouw op het gebied van de verschillende risico's 
Risico's Verschil tussen tijdelijke en permanente bouw 
Ruimtelijke / fysieke Tijdelijke huisvesting biedt naast permanente huisvesting meer mogelijkheden om grond (tijdelijk) 

aan te wenden waardoor risico's lager zijn op dit gebied. 

Sociaal-maatschappelijke Omdat de bezwaarprocedures in het geval van tijdelijke bouw beperkter zijn dan voor permanente 
bouw, zijn de risico's van vertragingen in het proces kleiner. 

Politieke / bestuurlijke Het ontwerp van tijdelijke bouw hoeft, in tegenstelling tot permanente bouw, niet goedgekeurd te 
worden door de welstandscommissie. Het risico dat deze goedkeuring niet verleend wordt, is 
daarmee alleen van toepassing op permanente bouw. 

Juridische / procedurele Omdat tijdelijke bouw in veel gevallen verplaatst wordt, dient het op dat moment opnieuw aan he 
bouwbesluit getoetst te worden . De kans op wijzigingen in dit bouwbesluit, brengt daarom voo, 
tijdelijke bouw een extra risico met zich mee. 

Financiele / economische Deze risico 's zijn lager bij tijdelijke bouw, omdat de looptijd van tijdelijke bouw doorgaans korter is 
en de betreffende variabelen , zoals de hoogte van de rente, daardoor met een hogere mate van 
zekerheid voorspelbaar zijn . Verder is het risico op leegstand lager voor tijdelijke bouw, omdat he 
verplaatst kan worden naar een locatie met een gunstiger markt. 

Kwaliteit In de fabriek is een betere kwaliteitsbeheersing mogelijk dan op de bouwplaats en zijn de risico's 
op dit gebied lager. Dit voordeel gaat meer op voor tijdelijke dan voor permanente bouw omda1 

Samenwerking In het industrieel bouwbedrijf zijn meerdere benodigdheden samengebracht, waardoor met minder 
partijen samengewerkt dient te worden en de risico's op dit gebied lager zijn . 

7.7 Conclusie 
Het ontwikkelingsproces is opgebouwd uit verschillende fasen, waarin verschillende 
benodigdheden warden aangewend. Deze benodigdheden zijn de "basisingredienten" die in een 
ontwikkelingsproces aanwezig dienen te zijn . Tijdelijke studentenhuisvesting is uniek vanwege 
de actoren die bij de realisatie van studentenhuisvesting betrokken kunnen zijn en de 
tijdelijkheid van het te realiseren object. ledere actor in het proces kan een of meer 
benodigdheden leveren en oefent op haar manier macht of invloed op het proces uit. De 
tijdelijkheid kenmerkt zich doordat de looptijd, van plaatsing tot verplaatsing, van een object kart 
is en zich herhaald in de tijd . Na de fase demontage en verplaatsing begint het 
ontwikkelingsproces opnieuw. 

Actoren die in het ontwikkelingsproces van (tijdelijke) studentenhuisvesting een rol kunnen 
spelen zijn: Gemeente, provincie, rijksoverheid, gespecialiseerde corporatie, reguliere 
corporatie, particuliere aanbieder, onderwijsinstelling, studenten (organisatie), particuliere 
grondbezitter, belegger, architect en adviseurs, locatiegebonden actoren en industrieel 
bouwbedrijf. Het ontwikkelingsproces is in het geval van tijdelijke studentenhuisvesting 
georganiseerd volgens de turnkey bouworganisatievorm (of een afgeleide daarvan) of volgens 
de organisatie "projectontwikkeling". De risico's van tijdelijke studentenhuisvesting zijn, indien 
industrieel gefabriceerd, over het algemeen kleiner dan wanneer deze voor een meer 
permanente duur geproduceerd zouden warden. 
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Hoofdstuk 8. Doelstellingen en mogelijke rollen van een 
industrieel bouwbedrijf 

In dit hoofdstuk warden de doelstellingen beschreven van een industrieel bouwbedrijf en de 
middelen waarmee zij deze doelstellingen verwezenlijkt. Verder warden in dit hoofdstuk de 
mogelijke rollen beschreven die in het ontwikkelingsproces vervuld dienen te warden. Tenslotte 
wordt bepaald welke rollen een industrieel bouwbedrijf in dit proces dient te vervullen in 
verschillende situaties, zodat zij een situatie kan creeren waarbij zij haar doelstellingen in 
hogere mate kan verwezenlijken. 

► Wat zijn de doelstellingen van een industrieel bouwbedrijf? 
► Welke rollen kan een industrieel bouwbedrijf vervullen in het ontwikkelingsproces van tijdelijke 

studentenhuisvesting? 

8.1 Doelstellingen 
Middels het uitoefenen van haar taken en activiteiten , streeft een industrieel bouwbedrijf haar 
doelstellingen na. Het algemene van een onderneming, is "continu'iteit van de onderneming". De 
afzonderlijke doelstellingen van industrieel bouwbedrijf "De Meeuw" zijn 14

: 

Stijging van het rendement 
Een industrieel bouwbedrijf is een commerciele instelling. Om haar continu'iteit te waarborgen 
dienen haar inkomsten daarom tenminste even hoog te zijn als haar uitgaven. Hoe hoger haar 
rendement is, hoe grater de kans is dat ze in de toekomst haar continu'iteit kan waarborgen. 
Daarom is een stijging van het rendement een belangrijke doelstelling waar een industrieel 
bouwbedrijf naar streeft. Het doel voor 2004 was een rendementsverbetering van 2,9 procent. 

Groei van het bedrijf 
Wanneer een stijging van het rendement wordt gerealiseerd en winst gemaakt wordt, heeft een 
industrieel bouwbedrijf mogelijkheden om te groeien. Hierdoor kan het haar positie in de markt 
versterken en warden meer zekerheden ten opzichte van de continu'i'teit verworven. Daarnaast 
kan met een grater bedrijf een grotere omzet gerealiseerd warden. 

Verbetering van de productiviteit 
Wanneer de productiviteit verbeterd wordt, kan met dezelfde middelen een hogere productie 
gerealiseerd warden. In deze situatie is sprake van een hogere efficientie in het 
productieproces. Dit leidt vervolgens tot mogelijkheden op het gebied van groei van het bedrijf 
en een stijging van het rendement. 

Verkorting van de doorlooptijd van het product 
Een aspect dat bij industriele bedrijven van belang is, is de doorlooptijd. Deze drukt de 
benodigde tijd uit voor het produceren van een product. Wanneer de doorlooptijd daalt, kan een 
product sneller geleverd warden en wordt sneller voorzien in de vraag van een opdrachtgever of 
gebruiker. 

14 Intranet van De Meeuw 
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Stijging van de motivatie van het personeel 
Om de genoemde doelstellingen te verwezenlijken, is het van belang dat het personeel , dat 
verantwoordelijk is voor realisatie van deze doelstellingen, gemotiveerd is om deze na te 
streven. Daarom is een stijging van de motivatie van het personeel een van de doelstellingen 
van een industrieel bouwbedrijf. 

Doelstellingen die door algemene bouwbedrijven warden nagestreefd komen deels overeen met 
de doelstellingen van industriele bouwbedrijven. Voorbeelden hiervan zijn: 

► Verbetering van de winstgevendheid (Ballast Nedam, 2004); 
► continu"iteit van de ondememing (Hopmans, 1975); 
► het genereren van een hogere productie (Vink, 2002). 

Andere voorbeelden van doelstellingen van algemene bouwbedrijven zijn: 

► Verbetering van de reputatie van de ondememing (Ballast, Nedam 2004); 
► maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen voor de omgeving (Ballast, 

Nedam 2004). 

8.2 Middelen voor het realiseren van haar doelstellingen 
De doelstellingen van een industrieel bouwbedrijf zijn algemeen en zullen niet veel afwijken van 
de doelstellingen van ieder ander bedrijf. De middelen voor het realiseren hiervan zijn echter wel 
uniek. In de missie van De Meeuw bouwsystemen wordt een beeld gegeven van de weg 
waarlangs zij haar doelstellingen nastreeft. Deze missie luidt15

: 

Toonaangevende IFD-bouwer zijn in West-Europa door maximale klanttevredenheid 
met; 

► creatieve, eigentijdse, en innovatieve oplossingen voor tijdelijke en 
( semi)permanente huisvestingsvraagstukken, 

► gebaseerd op kwalitatief hoogwaardige /FD producten, 
► geproduceerd in een (stimu)lerende omgeving met een uitstekend 

rendement. 

In vooruitstrevende industriele bouwbedrijven als De Meeuw, wordt het middel om deze missie 
ten uitvoer te brengen gevormd door "een klantgerichte organisatie". De fabriek met de 
medewerkers en het materieel voor de verplaatsing met haar medewerkers vormen de 
toelevering van deze organisatie. Hierdoor warden de bouwdelen uit de fabriek (de units) 
getransformeerd tot afgewerkte objecten op de ontwikkelingslocaties. Deze toelevering wordt 
deels door de "eigen" organisatie gerealiseerd en deels door externe organisaties. 

Binnen de minder vooruitstrevende bouwbedrijven is het middel om haar missie ten uitvoer te 
brengen, de fabriek met de werknemers en de processen die zich daar afspelen. Daarnaast zijn 
het transport en de montagewerkzaamheden de middelen om de bouwdelen uit de fabriek (de 
units) te transformeren tot afgewerkte objecten op de ontwikkelingslocaties. Het verschil met 
traditionele bouwbedrijven is dat hun werkzaamheden zich overwegend op de bouwplaats 

15 Intranet van De Meeuw 
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afspelen. De voor en nadelen van en de verschillen tussen de industriele en de traditionele 
bouwmethodes, zijn beschreven in hoofdstuk 5.1. 

8.3 Mogelijke rollen in het ontwikkelingsproces 
In figuur 7.2 van hoofdstuk 7.3 zijn de volgende rollen in het ontwikkelingsproces beschreven 
(Burie, 1978): Opdrachtgever, ontwerper, bouwer, bestuurder en exploitant / beheerder. De rol 
van bestuurder wordt altijd vervuld door de overheid. Deze vormt daarmee een deel van de 
randvoorwaarden voor het ontwikkelingsproces. De overige rollen kunnen door verschillende 
actoren vervuld worden. 

Opd rachtgever 
De opdrachtgever neemt het initiatief tot het starten van het ontwikkelingsproces. Hiervoor zoekt 
hij de partijen bij elkaar die gezamenlijk over alle benodigdheden beschikken om het project te 
realiseren. De opdrachtgever dient naast het verlenen van een opdracht, tenminste zorg te 
dragen voor het beschikbaar stellen van grond en kapitaal. Kapitaal is een benodigdheid die 
beschikbaar gesteld dient te worden, maar waarvan het niet altijd noodzakelijk is dat de 
opdrachtgever hiervan in het bezit is. Kapitaal kan bijvoorbeeld in de vorm van leningen, 
subsidies of in het bezit van derden worden aangewend om een project te kunnen financieren. 
Kapitaal van derden is over het algemeen kapitaal van beleggers dat wordt gebruikt om de 
nodige investeringen te doen. 

Zeals in hoofdstuk 7.3 duidelijk werd, zijn verschillende typen opdrachtgevers te onderscheiden; 
de projectontwikkelaar (bijlage 15), de belegger, de eigen huisvester en de woningcorporatie. 
Op het gebied van tijdelijke bouw kan een ander onderscheid gemaakt worden. Aan de ene kant 
kan een opdrachtgever tijdelijk een object wensen om zichzelf of haar gebruikers in te 
huisvesten. Aan de andere kant kan een opdrachtgever permanent een object wensen en is zij 
niet permanent aan een locatie gebonden. In het eerste geval is de opdrachtgever voor de duur 
van een ontwikkelingsproces, van initiatief tot exploitatie en beheer, verbonden aan het object. 
In het tweede geval is de opdrachtgever aan het "cyclische" ontwikkelingsproces gebonden en 
zal zij na de exploitatie en beheerfase, verbonden blijven aan het ontwikkelingsproces dat 
opnieuw wordt doorlopen. 

Ontwerper 
De ontwerper is verantwoordelijk voor het bouwkundige deel van de planontwikkeling. Op basis 
van het programma van eisen, dat doorgaans door de opdrachtgever is opgesteld, maakt de 
ontwerper het ontwerp. Dit ontwerp wordt afgesloten met het bestek dat het document vormt op 
basis waarvan de bouwer de realisatiefase ten uitvoer brengt. Het kan voorkomen dat de 
ontwerper tijdens de realisatiefase een controlerende taak uitoefent op de bouwplaats. 

Bouwer 
De bouwer is verantwoordelijk voor de uitvoering van de realisatiefase. Het door de ontwerper 
geleverde bestek vormt de basis voor de realisatiefase. De bouwer koopt de benodigde 
materialen en eventuele diensten in en organiseert en voert het technisch productieproces uit. 

Exploitant / beheerder 
Het ontwikkelingsproces wordt afgesloten met de exploitatie en beheerfase. In deze fase wordt 
het object in stand gehouden voor de levensduur die hiervoor is vastgesteld. Daarnaast dienen 
de geldstromen beheerst te worden zeals is vastgesteld in de exploitatieberekening die vooraf is 
gemaakt. De verantwoordelijkheden over deze fase worden vaak door de opdrachtgever 
gedragen. Ook is het mogelijk om deze verantwoordelijkheden ender te brengen bij een 
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beheerder of om het object te verkopen. In het laatste geval is de koper verantwoordelijk voor 
deze fase. 

8.4 Mogelijke rollen voor een industrieel bouwbedrijf 
Een industrieel bouwbedrijf kan haar rol uitbreiden door verantwoording te dragen over 
meerdere fasen in het ontwikkelingsproces. In de huidige situatie beperkt de rol van een 
industrieel bouwbedrijf zich tot de planontwikkeling en de realisatie van een object. Daarnaast 
neemt het eventueel de verplichting op zich om na de gebruiksduur het object terug te kopen 
tegen een afgesproken bedrag bij verkoop of terug te nemen na de verhuur of leaseperiode. 
Een eventuele uitbreiding van haar rol kan het dragen van verantwoording zijn over meerdere 
fasen in het ontwikkelingsproces. Fasen in het ontwikkelingsproces die hiervoor in aanmerking 
kunnen komen zijn aan de kant van de opdrachtgever, het initiatief en de locatieverwerving en 
aan de kant van de afnemer, de verhuur en verkoopfase en de exploitatie en beheerfase. In 
figuur 8.1 wordt een afbeelding getoond van de mogelijke uitbreiding van de rol van een 
industrieel bouwbedrijf. Daarnaast kan de rol van een industrieel bouwbedrijf beperkt worden 
door zich te beperken tot de realisatiefase en de verantwoordelijkheid voor de 
planontwikkelingsfase bij een andere partij onder te brengen. 

OpdrachtQever 

lnitiatief en 
locatie

verwervingsfase 

lndustrieel bouwbedrijf 

Planontwikkeling en 
realisatie 

Figuur 8.1: Positie van een industrieel bouwbedrijf in het ontwikkelingsproces 
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Figuur 8.2: Rolbepaling op basis van vraag uit de markt en van opdrachtgevers 
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De behoefte voor een industrieel bouwbedrijf om andere rollen in het ontwikkelingsproces te 
vervullen kan voortkomen uit de afhankelijkheid van een opdrachtgever (initiatiefnemer). In de 
huidige situatie wordt door een industrieel bouwbedrijf bij een vraag uit de markt en het 
ontbreken van een opdracht, niet tot bouw overgegaan. Dit kan voor haar aanleiding zijn om zelf 
de rol van opdrachtgever te vervullen in het ontwikkelingsproces. In figuur 8.2 wordt 
ge"illustreerd hoe op basis van een marktsituatie en wel of geen vraag van een opdrachtgever, 
een keuze voor een rol gemaakt kan worden. 

Wanneer er geen vraag van opdrachtgevers is naar het product van een industrieel bouwbedrijf, 
maar wel een vraag vanuit de markt, kan een industrieel bouwbedrijf naast de planontwikkeling 
en de realisatie, de initiatieffase op zich nemen om van deze markt te kunnen profiteren. Het 
financiele risico stijgt in dit geval omdat de kans bestaat dat de verwachte opbrengsten lager 
kunnen uitvallen. Wanneer een industrieel bouwbedrijf voor een opdrachtgever bouwt, zijn deze 
risico's beperkt. Het product wordt in dat geval namelijk altijd afgenomen. 

Een industrieel bouwbedrijf kan ondermeer de rol van opdrachtgever vervullen. Wanneer in dat 
geval na de realisatie geen partij bereid gevonden wordt om de verantwoordelijkheid voor de 
exploitatie en beheerfase op zich te nemen, zou een industrieel bouwbedrijf tevens de 
verantwoordelijk kunnen dragen voor deze fase. Wei kan zij de hieraan verbonden taken 
outsourcen 16 door ze uit te laten voeren door gespecialiseerde instellingen. Naast opdrachtgever 
kan een in studentenhuisvesting gespecialiseerde corporatie een voorbeeld zijn van een 
gespecialiseerde instelling waaraan exploitatie en beheertaken uitbesteed kunnen worden. Wei 
blijft een industrieel bouwbedrijf in dat geval verantwoordelijk voor de activiteiten in die fase en 
daardoor de risico's dragen die aan deze fase verbonden zijn. 

8.4. 1 Huidige rot (Turnkey leverancier van industriele bouwsystemen) 
In haar huidige rol, als turnkey leverancier van industriele 

1 bouwsystemen, ontwikkelt een industrieel bouwbedrijf in opdracht van 
een externe opdrachtgever. Naast de benodigdheden "ontwerp en 
bouwcapaciteit", die een industrieel bouwbedrijf in eigen bezit heeft, 
heeft zij de benodigdheid "opdracht" van haar opdrachtgever en de 
benodigdheid "goedkeuring" van de overheid nodig om te bouwen. De i '------
externe opdrachtgever draagt in dit geval de verantwoordelijkheid voor ,u, ....... ..-...... -

het beschikbaar stellen van kapitaal en van grond en draagt de verantwoordelijkheid voor de 
exploitatie en beheerfase. Aan de doelstelling van een industrieel bouwbedrijf om een 
omzetgroei te realiseren, zal bij een toenemend aantal opdrachten voldaan worden. De huidige 
rol kan een industrieel bouwbedrijf uitsluitend spelen wanneer een externe opdrachtgever haar 
de opdracht verleent. 

8.4.2 Roi van ontwikkelaar (exclusief verantwoordelijkheid voor exploitatie en beheer) 
Een industrieel bouwbedrijf zal, naast haar huidige rol, de taak van 
opdrachtgever op zich kunnen nemen wanneer sprake is van een 1 
gunstige markt en het ontbreken van een opdracht van een externe 1 

li, 

opdrachtgever. In dit geval speelt het industrieel bouwbedrijf de rol van 1r 

"ontwikkelaar". Daarnaast zal de markt op het moment van de eventuele i 
verplaatsingen eveneens gunstig dienen te zijn om het object te zijner i 

'--------"----

tijd hierin af te kunnen zetten. Dit is een aspect dat een extra risico met "" ........... """"" "'" 
zich meebrengt. Naast de benodigdheden die van belang zijn bij het ontwikkelen voor een 

16 Uitbesteden aan derden . 
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externe opdrachtgever (ontwerp en bouwcapaciteit), zal een industrieel bouwbedrijf in dit geval 
verantwoordelijk zijn voor het beschikbaar stellen van kapitaal en grond. In dat geval vervult zij, 
naast de rol van "opdrachtgever", de "deelrollen" van "financier" en van "grondverwerver''. Met 
name het innemen van grondposities is niet vaak een van de kemcapaciteiten van een 
industrieel bouwbouwbedrijf. Daarom zal met name gebouwd worden op grond van derden. 
Daarbij is het benutten van grondposities meer verbonden aan het ontwikkelingsproces van 
permanente bouw. Tijdelijke bouw wordt, zoals in hoofdstuk 4 wordt beschreven, meer 
toegepast bij tijdelijke beschikbaarheid van gronden. 

De rol van "ontwikkelaar'' brengt voor een industrieel bouwbedrijf een groei van de omzet met 
zich mee en een toename van de risico's. Een zorgvuldige afweging dient in dit geval gemaakt 
te worden tussen verwachte rendement en te lopen risico's. Een redelijk rendement is een van 
de doelstelling van een industrieel bouwbedrijf waar rekening mee gehouden dient te worden 
voor de start van een project. Wanneer het verwachte rendement hoger is, zal een industrieel 
bouwbedrijf bereid zijn om hogere risico's te lopen. Het vervullen van de rol van ontwikkelaar 
wordt bij een hogere rendementsverwachting daarom interessanter. Wanneer een partij bereid 
gevonden wordt om (tegen redelijke voorwaarden) de exploitatie en beheerfase te vervullen, zal 
een industrieel bouwbedrijf deze taak aan haar overlaten. 

8.4.3 Roi van ontwikkelaar (inclusief verantwoordelijkheid voor exploitatie en beheer) 
Wanneer een industrieel bouwbedrijf als ontwikkelaar de verantwoordelijkheid draagt voor de 
exploitatie en het beheer is zij betrokken bij alle fasen in het ontwikkelingsproces. Voor deze 
laatste fase is specifieke kennis en capaciteit noodzakelijk waarover een industrieel bouwbedrijf 
over het algemeen niet beschikt. Uitvoering van deze taak kan op twee manieren. Aan de ene 
kant kan zij zelf de kennis en capaciteit in huis halen om deze taak te kunnen vervullen en aan 
de andere kant kan zij deze taak uitbesteden. Een partij aan wie deze taak uitbesteed kan 
worden, is bijvoorbeeld een gespecialiseerde woningcorporatie. Zij voert deze taak uit voor haar 
eigen portefeuille, maar kan dat ook voor objecten van derden. Ook zijn er particuliere partijen 
die tegen betaling deze taak uit kunnen voeren. De verantwoordelijkheid blijft voor deze fase 
echter bij het betrokken industrieel bouwbedrijf. Voor deze rol wordt gekozen wanneer geen 
partij bereid gevonden wordt om, tegen redelijke voorwaarden, deze verantwoordelijkheden op 
zich te nemen. 

Een industrieel bouwbedrijf kan ook zelf de kennis en capaciteit in huis halen om fysiek de 
beheertaak uit te voeren. Redenen om dit niet te doen kunnen bijvoorbeeld zijn: 

► Een in beheer gespecialiseerde organisatie is in staat deze taak voordeliger uit te 
voeren; 

► een in beheer gespecialiseerde organisaties bekleedt in de ogen van de 
gebruiker een onafhankelijke positie; 

► het kan van belang zijn om een in beheer gespecialiseerde organisaties te vriend 
te houden omdat een "goede" relatie van belang kan zijn bij potentiele 
opdrachten. 

Wanneer zij verantwoordelijk is voor de exploitatie en het beheer vervult zij tevens de rol van 
"exploitant" en van "beheerder''. 

8.4.4 Roi vervullen binnen een coalitie 
Wanneer de markt gunstig is, geen partij overgaat tot het nemen van initiatief en een of meer 
van de benodigdheden "grond", "kapitaal" of "goedkeuring" ontbreken, kan onderzocht worden of 
er de mogelijkheid is om een coalitie te vormen. Een coalitie is een samenwerkingsverband 
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tussen verschillende actoren. Kapitaal komt bijvoorbeeld niet beschikbaar doordat de risico's te 
groot zijn. In een coalitie kunnen deze risico's gedeeld worden. Tijdens het vormen van een 
coalitie wordt onderhandeld over de voorwaarden waarvoor de verschillende actoren deelnemen 
in de coalitie. Deze onderhandelingen zullen vaker gestart worden dan dat er daadwerkelijk 
coalities gevormd worden, omdat het niet voor iedere situatie mogelijk is om een coalitie te 
vormen. 

Een voordeel van deelname aan een coalitie voor een industrieel bouwbedrijf is dat ze 
verzekerd is van de opdracht wanneer overgegaan wordt tot bouwen. Binnen de coalitie wordt 
afgesproken wie welke benodigdheden inzet, het deel van de opbrengsten dat iedere partij 
ontvangt en de verdeling van de risico's. Omdat coalitiepartijen gezamenlijk grotere risico's 
kunnen dragen dan individuele partijen ontstaan er meer mogelijkheden. Zo is het mogelijk om 
in bepaalde situaties een project te realiseren dat niet gerealiseerd zou worden wanneer het 
initiatief van een individuele partijen zou afhangen. Deze coalitievorming is vergelijkbaar met het 
in bijlage 15 beschreven alliantiemodel. 

Coalitiepartijen kunnen actoren zijn die belang hebben bij de realisatie van studentenhuisvesting 
en streven naar een "sociaal rendement" of actoren die uit zijn op winst en streven naar een 
"financieel rendement". Gezamenlijk dienen de coalitiepartijen over alle benodigdheden in het 
ontwikkelingsproces beschikken. Omdat een industrieel bouwbedrijf winst als doel heeft, zal 
haar voorkeur ernaar uitgaan om samen te werken met partijen die streven naar een "sociaal 
rendement". In dat geval kunnen de actoren haar eigen doelstellingen verwezenlijken zonder in 
elkaars vaarwater te komen. Deze situatie is echter niet altijd mogelijk. Ook voor het 
ontwikkelingsproces geldt vaak dat het geheel groter is dan de som der delen. Daarom kan 
samenwerking tussen meerdere commerciele actoren binnen een coalitie tech zeer vruchtbaar 
zijn. 

Coalitie 

lndustrieel 
bouwbedrijf 

Bouwcapaciteit 
Ontwerp 
Kapitaal 

Figuur 8.3: Schematische weergave van coalitievorming 

Opdracht 

Zeals blijkt in hoofdstuk 7.4, zijn (gespecialiseerde) woningcorporaties en gemeenten, partijen 
die baat hebben bij de realisatie van studentenhuisvesting en hebben zij geen winst als doel. De 
gemeenten beschikken over de benodigdheid "goedkeuring" en mogelijk over grond en 
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woningcorporaties zijn gespecialiseerd in het beheer en de exploitatie van studentenhuisvesting 
en beschikken eveneens mogelijk over grond. Een voorbeeld van een schematische weergave 
van een coalitie wordt in figuur 8.3 ge'illustreerd. Hierin is te zien over welke benodigdheden 
verschillende coalitiegenoten (mogelijk) beschikken. Over de benodigdheid "kapitaal" kunnen 
alle coalitiepartijen beschikken die in het voorbeeld behandeld worden. De benodigdheid 
"opdracht", wordt in dit geval door de gehele coalitie geleverd. Onder goedkeuring door 
gemeenten kan ook goedkeuring tot herplaatsing vallen, wat bepalend kan zijn voor het 
(financiele) succes van het project. 

Benodigdheid "grond" 
Grond is mogelijk in het bezit van de betrokken woningcorporatie of gemeente. Wanneer deze 
grond niet binnen de coalitie aanwezig is, zal deze verworven dienen te worden. Hierbij kan het 
noodzakelijk zijn om een extra partij bij de coalitie te betrekken. Actoren die hierover kunnen 
beschikken zijn bijvoorbeeld onderwijsinstellingen of particuliere grondbezitters. Hiervan zijn 
onderwijsinstellingen gebaat bij voldoende studentenhuisvesting en is de kans groter dat zij 
deze grond voor een acceptabele prijs beschikbaar kunnen stellen. 

Benodigdheid "kapitaal" 
Wanneer onvoldoende kapitaal binnen de coalitie aanwezig is, kan hiervoor een andere partij bij 
de coalitie betrokken worden. In een situatie waarin een redelijk rendement in het vooruitzicht 
gesteld wordt, kan dit een belegger zijn. Ook kunnen ouders van (toekomstige) studenten 
kapitaal beschikbaar stellen. In ruil hiervoor kan hun studerende kinderen het recht op een 
eenheid binnen het project in het vooruitzicht gesteld worden. Mogelijkheden om kapitaal van 
ouders te benutten voor het realiseren van studentenhuisvesting worden in bijlage 17 
beschreven. 

Voor en nadelen van coalitievorming 
Een voordeel van coalitievorming is dat je als coalitie onafhankelijk kan blijven in de ogen van 
de gebruiker of huurder, omdat "onafhankelijke" actoren betrokken zijn bij de coalitie. Een 
nadeel van coalitievorming kan zijn dat tijdens het vormingsproces geen afspraken gemaakt 
kunnen worden over prijzen voor bijvoorbeeld realisatie en ontwerp, omdat in deze fase 
onvoldoende gegevens beschikbaar zijn om deze afspraken op te kunnen baseren. De 
mogelijkheid om de meest voordelige oplossing te kiezen, kan hiermee onder druk komen te 
staan. Het is voor het slagen van de coalitie van belang dat de verschillende actoren in dit 
verband vertrouwen in elkaar hebben. Vertrouwen is het sleutelwoord van coalitievorming en 
vormt daarmee een mogelijk breekpunt. 

Publiek private samenwerking 
Wanneer overheidsorganisaties en publieke organisaties, zoals projectontwikkelaars of 
woningcorporaties, gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor het initiatief van projecten, spreekt 
men van "publiek private samenwerking" (PPS constructies). Vaak worden grote projecten op 
deze wijze gerealiseerd. Onderling maken zij afspraken over de verdeling van risico's, kosten en 
inbreng van kapitaal , grond en andere benodigdheden. Voordelen van publiek private 
samenwerkingen zijn (Bult-Spiering en Dewulf, 2003): 

► lnhoudelijke meerwaarde op projectniveau door een integrale benadering van de 
problematiek. 

► Financiele meerwaarde door verdeling van risico's en 
vereveningsmogelijkheden, waardoor een betere prijs / kwaliteitsverhouding 
ontstaat. 
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► Procesmatige meerwaarde door het vroegtijdig samenbrengen van 
complementaire kennis en ervaring en de afstemming van doelen en belangen. 

► Externe meerwaarde door het afstemmen van verschillende projecten of 
projectinitiatieven. 

Coalitievormingsproces 
Een industrieel bouwbedrijf start een coalitievormingsproces wanneer het een behoefte uit de 
markt detecteert en geen opdracht krijgt om het gat in deze markt te vullen. In dat geval vervult 
zij de deelrol van "initiator" en vervult zij daarnaast een "regierol". Verder vervult een industrieel 
bouwbedrijf een of meer deelrollen waaruit de ontwikkelaarrol is opgebouwd. Deze deelrollen 
zijn gekoppeld aan de benodigdheden die waarvoor zij verantwoording draagt. In het 
coalitievormingsproces is het daarom van belang om de ontbrekende benodigdheden te 
vergaren bij potentiele coalitiegenoten. In het overzicht van hoofdstuk 7.4 is zichtbaar welke 
actoren mogelijk over welke benodigdheden beschikken. Om een actor in een coalitie te 
betrekken, dient zij een belang te hebben bij een deelname hierin. De belangen staan in 
hetzelfde overzicht van hoofdstuk 7.4 vermeld . Dit belang kan van commerciele of van 
maatschappelijke aard zijn. Wanneer alle benodigdheden binnen de coalitie beschikbaar zijn, is 
het coalitievormingsproces (en daarmee de initiatieffase) voltooid en kan de volgende stap in het 
ontwikkelingsproces van start gaan; de planontwikkelingfase (zie figuur 8.4). 

Ontwikkelingsproces bij coalitievorming 
Het ontwikkelingsproces bij coalitievorming heeft een aantal specifieke kenmerken. Het proces 
start wanneer het initiatief wordt genomen om een coalitie te vormen. De activiteiten die hiermee 
gepaard gaan verlopen parallel aan de initiatieffase van het project omdat op het moment dat de 
coalitie gevormd is, gestart kan worden met de planontwikkeling. Vanaf het begin van het 
ontwikkelingsproces zijn meerdere partijen betrokken bij dit proces. Als gevolg daarvan is er de 
mogelijkheid om kennis over meerdere benodigdheden in verschillende fasen van het proces te 
integreren. Een industrieel bouwbedrijf zal zich bijvoorbeeld niet snel actief bezighouden met het 
beheer van haar gerealiseerde objecten. Wei kan de kennis van een hierin gespecialiseerde 
organisatie in de coalitie opgenomen worden, waardoor tijdens de productontwikkeling rekening 
gehouden kan worden met aspecten die met deze fase gepaard gaan. 

Daarnaast kunnen kosten, opbrengsten en risico's verdeeld worden over de betreffende 
coalitiegenoten. Hierdoor wordt het voor de betrokken actoren mogelijk om in meer projecten 
deel te nemen, waardoor risico's meer gespreid kunnen worden over deze projecten en 
doelstellingen in hogere mate verwezenlijkt kunnen worden. Wanneer een industrieel 
bouwbedrijf bijvoorbeeld aan meer projecten deelneemt, stijgt de mate van verwezenlijking van 
haar doelstelling op het gebied van omzet en productie. In figuur 8.4 wordt het 
ontwikkelingsproces bij coalitievorming ge"illustreerd. In de figuur is de fase voor eventuele 
demontage en verplaatsing verwerkt. Het aflopen van de looptijd op een locatie leidt tot het 
initiatief om het object te verplaatsen naar een andere locatie. Vervolgens wordt een "korte" 
planontwikkeling gestart waarbij wel aandacht is voor een markttechnisch en een juridisch deel, 
maar waarbij het bouwkundige deel niet opnieuw doorlopen hoeft te worden. 

Coalitievorming Plan
ontwikkeling 

Realisatie Exploitatie en 
beheer 

lnitiatief Verhuur en verkoop 

I 

I ,-- --- - -- - - --- - --- ---- - - - - - --- - ----------- I I I I I 

L- -- ------ -: Demontage en verplaatsing :. ----- -- - ' 
I-- --- ----------- -------- ---- --------- ---~ 

Figuur 8.4: Ontwikkelingsproces bij coalitievorming 
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8.5 Stroomschema rolbepaling 

i nee 

Is er een 

Kan gerealiseerd 
object worden 
overgedragen? 

ja 

Object overdragen 
aan beheerder / 

exploitant 

nee Kan de exploitatie en 
het beheer 

uitbesteed worden? 

Figuur 8.5: Stroomschema rolbepaling 
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Toelichting bij het stroomschema 
In het stroomschema van figuur 8.5 kan voor de verschillende situaties bepaald worden of het 
initiatief genomen dient te worden door een industrieel bouwbedrijf, door een coalitie, door een 
opdrachtgever (derden) of dat niet tot initiatief overgegaan dient te worden. Hierin wordt aan de 
hand van de verschillende benodigdheden de keuze bepaald. De benodigdheden 
"bouwcapaciteit" en "ontwerp" zijn niet in dit stroomschema opgenomen. Bouwcapaciteit is in 
handen van (industriele) bouwbedrijven en het is in haar belang om deze bouwcapaciteit in te 
zetten. lndustriele bouwbedrijven beschikken over de middelen om zowel tijdelijk als permanent 
te bouwen. In hoofdstuk 5 worden de voornaamste verschillen tussen tijdelijke en permanente 
bouw beschreven. Deze worden met name bepaald door de verschillende behandeling op 
juridisch gebied. Op dit gebied wordt het verschil in eisen bepaald dat op technisch en 
procedureel gebied aan deze bouwvormen gesteld wordt. Verder is het ontwerp grotendeels 
ge'i'ntegreerd in het product van industriele bouwbedrijven, waardoor zij ook voor deze 
benodigdheid zorgdraagt in het ontwikkelingsproces. 

In haar huidige rel bouwt een industrieel bouwbedrijf voor een opdrachtgever. Wanneer een 
vraag van haar kant ontbreekt, start het stroomschema dat naar de overige mogelijkheden leidt. 
De eerste vraag die hierin positief beantwoord dient te worden is of er een permanente of een 
tijdelijke vraag is uit de markt (zie figuur 8.2). De marktontwikkelingen en de tekorten aan 
studentenhuisvesting in de verschillende studentensteden worden beschreven in hoofdstuk 3.2. 
Vervolgens wordt de beschikbaarheid verschillende benodigdheden doorlopen. De voorwaarden 
waaraan de locatie dient te voldoen worden in hoofdstuk 3.1 beschreven. De benodigde 
hoeveelheid kapitaal kan met behulp van hoofdstuk 5.3 bepaald worden. 

Eventuele bronnen die aangewend kunnen worden om benodigdheden beschikbaar te stellen, 
zijn aanwezig in handen van actoren die in hoofdstuk 7.4 beschreven worden. Hierin worden de 
benodigdheden beschreven die zij mogelijk beschikbaar kunnen stellen. De procedure en de 
voorwaarden die leiden tot het vertenen van goedkeuring worden in hoofdstuk 5.2 beschreven. 
Verder worden in hoofdstuk 7.6 de verschillende risico's beschreven die in het 
ontwikkelingsproces een rel kunnen spelen. De beschikbaarheid van de benodigdheid 
"instandhouding" bepaalt of een industrieel bouwbedrijf de verantwoordelijkheid draagt voor 
deze benodigdheid wanneer zij zelfstandig het initiatief neemt in het ontwikkelingsproces. 

Wanneer een of meer benodigdheden ontbreken, dient onderzocht te worden of potentiele 
coalitiegenoten deze benodigdheden beschikbaar kunnen stellen. In dit geval zal binnen deze 
coalitie het project gerealiseerd worden en zal een industrieel bouwbedrijf niet zelfstandig tot 
initiatief overgaan. Wanneer bijvoorbeeld geen goedkeuring verleend wordt, kan overwogen 
worden om een gemeente bij de coalitie te betrekken. Door middel van een intensieve 
samenwerking kan op basis van overleg bepaald worden waaraan een project dient te voldoen, 
waardoor de benodigde goedkeuring wel verleend kan worden . Naast goedkeurig kan een 
gemeente beschikken over grond en kapitaal , die eveneens binnen een coalitie aangewend 
kunnen worden. 

Van de benodigdheden "grond", "kapitaal" en "goedkeuring" wordt bepaald of deze tijdelijk of 
permanent beschikbaar zijn. Wanneer een of meer van de benodigdheden wel tijdelijk maar niet 
permanent beschikbaar zijn, wordt tijdelijke bouw ontwikkeld. Gezien dit feit zijn er meer kansen 
voor de ontwikkeling van tijdelijke dan voor permanente studentenhuisvesting. Wanneer wordt 
gekozen voor permanente bouw kan deze door tijdelijke bouw voorafgegaan worden. Hiervoor 
kan gekozen worden als van een dringend tekort sprake is en op korte termijn de voorraad 
aangevuld dient te worden. De eigenschap van tijdelijke bouw die op technisch en op juridisch 
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niveau een snelle realisatie mogelijk maakt ten opzichte van permanente bouw, kan een 
overweging zijn voor deze keuze. 

lnvloed van de rol op de te lopen risico's en uit te oefenen invloed 
Wanneer de verschillende rollen warden beschouwd, gaan hiermee verschillende niveaus van 
risico en van invloed in het ontwikkelingsproces gepaard. Risico en invloed zijn twee aspecten 
die in hoge mate met elkaar verbonden zijn. Hoe meer invloed in het ontwikkelingsproces wordt 
uitgeoefend, hoe hoger het risico is dat gelopen wordt. In figuur 8.6 wordt schematisch 
weergegeven hoe de niveaus van invloed en risico's zich tussen de verschillende rollen tot 
elkaar verhouden. Aan de linkerkant van de figuur warden de rollen vermeld waar minder taken 
in zijn ondergebracht en aan de rechterkant warden de rollen vermeld waar meer taken in zijn 
ondergebracht. Uit figuur 8.6 blijkt dat hoe meer taken (of deelrollen) binnen een rol 
ondergebracht zijn, hoe meer invloed uitgeoefend kan warden en hoe meer risico's gelopen 
warden. 

::::, 
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CD 
c.. -... 
cii' 

~r 

Geen rot voor Huidige rot 
industriee/ 
bouwbedrijf 
weggelegd 

Roi in coalitie 
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Weinig benodigdheden 
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Figuur 8.6: lnvloed en risico's voor verschillende rollen in het ontwikkelingsproces 
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8.6 Organisatie van het ontwikkelingsproces 
Afhankelijk van de actor of coalitie die het initiatief neemt, zijn er drie organisatievormen 
die toegepast kunnen warden in de drie verschillende situaties. 

► Huidige rol ➔ Turnkey 
Wanneer een derde opdracht geeft aan een industrieel bouwbedrijf voor de realisatie 
van een object, is het voor de hand liggend om deze turnkey uit te voeren. De 
externe opdrachtgever bepaald in dit geval hoe het ontwikkelingsproces wordt 
georganiseerd. Een industrieel bouwbedrijf zal hierin de turnkey-organisatie zijn en 
de verantwoordelijkheid dragen over de planvorming en de realisatie. 

► lnitiatief door industriee/ bouwbedrijf ➔ Ontwikkelaar 
Wanneer een industrieel bouwbedrijf zelf het initiatief neemt om een object te 
realiseren, is zij te definieren als "ontwikkelaar". De verantwoordelijkheid voor alle 
fasen in het ontwikkelingsproces ligt dan bij een industrieel bouwbedrijf. Na realisatie 
kan het object afgestoten warden (verkocht, verhuurd of verleast), of in eigen beheer 
gehouden warden. Wanneer een industrieel bouwbedrijf niet over de benodigde 
expertise beschikt, kan deze taak eventueel warden uitbesteed. 

► Roi binnen coalitie ➔ Ontwikkeling door coa/itie 
Wanneer het initiatief wordt genomen door een combinatie van actoren die met 
elkaar samenwerken, wordt gesproken over projectontwikkeling door een coalitie. 
Binnen deze coalitie zijn alle kosten, baten en risico's verdeeld. Zij beschikt over alle 
benodigdheden die noodzakelijk zijn in de initiatieffase van het ontwikkelingsproces. 
De coalitie blijft van het begin tot het eind van het ontwikkelingsproces betrokken bij 
het object. 
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8.7 Conclusie 
De actor die in dit onderzoek centraal staat, is een industrieel bouwbedrijf. Samengevat komen 
haar doelstellingen neer op de volgende punten: 

► Stijging van het rendement; 
► groei van het bedrijf; 
► verbetering van de productiviteit; 
► verkorting van de doorlooptijd van het product; 
► stijging van de motivatie van het personee/. 

Een industrieel bouwbedrijf kan, als zij deelneemt in een ontwikkelingsproces van tijdelijke 
studentenhuisvesting, hierin de volgende rollen vervullen: 

► Huidige rot als turnkey leverancier van industriele bouwsystemen 
Deze rol vervult zij wanneer er een concrete vraag is van een opdrachtgever. Tot 
op heden wordt overwegend deze rol vervuld door industriele bouwbedrijven. 
Deelrollen die binnen deze rol vervuld worden zijn de rol van ontwerper en van 
bouwer. 

► Roi van ontwikkelaar 
Als er een vraag is uit de markt, maar geen vraag van een opdrachtgever, kan 
een industrieel bouwbedrijf ernaar streven om zelf het initiatief te nemen in het 
ontwikkelingsproces. Wanneer zij over alle benodigdheden kan beschikken, kan 
zij de rol van ontwikkelaar vervullen en de verantwoording dragen over het 
gehele ontwikkelingsproces. Binnen deze rol wordt verantwoording gedragen 
voor de exploitatie en het beheer als een object na realisatie niet overgedragen 
kan worden aan derden. Wanneer een object na realisatie wel overgedragen kan 
worden, wordt deze verantwoording niet door een industrieel bouwbedrijf 
gedragen. Deelrollen die binnen deze rol vervuld worden zijn de rol van 
opdrachtgever, financier, grondverwerver, ontwerper, bouwer en mogelijk 
exploitant en beheerder. 

► Roi binnen een coalitie 
Als een industrieel bouwbedrijf het initiatief neemt om in te spelen op een vraag 
uit de markt, maar niet over alle benodigdheden in het ontwikkelingsproces kan 
beschikken, dient zij coalitiegenoten te zoeken om gezamenlijk wel over deze 
benodigdheden te kunnen beschikken. In dat geval vervult zij een rol binnen 
deze coalitie waarin risico's en in te brengen benodigdheden verdeeld kunnen 
worden. Als deelrol vervult een industrieel bouwbedrijf, naast de magelijke 
deelrollen die vervuld warden binnen de ral van ontwikkelaar, eventueel de 
"regierol". 

Wanneer verantwoording gedragen wordt over meer fases in het ontwikkelingsproces, kan meer 
invloed uitgeoefend warden en warden meer risica's gelopen worden. 
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Hoofdstuk 9. Casestudie 
Om de resultaten van dit onderzoek in de praktijk te brengen, worden in dit hoofdstuk 
verschillende projecten met elkaar vergeleken op basis van deze resultaten. De aspecten die uit 
deze resultaten worden getoetst, zijn als volgt beschreven: 

Kwalitatieve en kwantitatieve vraag 
Het object en de locatie voldoen aan de kwalitatieve vraag en er is een kwantitatief tekort aan 
studenteneenheden. De mate waarin verschillende concepten voldoen aan de kwalitatieve 
vraag, wordt beschreven in hoofdstuk 6. Daaruit blijkt dat de concepten "Studio-Basis" van De 
Meeuw en "de IFD Box" van Ursem bouwgroep het meest overeenkomen met deze factoren. 
Verder dient de locatie te voldoen aan zoveel mogelijk eisen die in hoofdstuk 3.1 beschreven 
worden. De locatie dient daarnaast in een stad gesitueerd te zijn waar sprake is van een tekort 
dat hoog genoeg is om de verhuurbaarheid van de studenteneenheden te garanderen. In 
hoofdstuk 3.2 wordt een overzicht gegeven van de tekorten per stad en daarmee van steden 
waar potentieel (tijdelijke) studentenhuisvesting gerealiseerd kan worden. 

Kwalitatief aanbod uit juridisch en financieel oogpunt 
De voorwaarden op dit vlak worden beschreven in hoofdstuk 5. De belangrijkste aspecten voor 
de beoordeling van verschillende projecten zijn dat de gekozen oplossing een positief 
exploitatieresultaat heeft en dat de huurovereenkomst is opgesteld op basis van tijdelijke 
verhuur. Bij het afsluiten van het huurcontract dienen daarin letters opgenomen te zijn die het 
mogelijk maken dat sprake is van een leeg (niet verhuurd) complex op het moment van 
demontage. 

Het ontwikkelingsproces 
Voor de garantie op een succesvol verloop van het ontwikkelingsproces dienen de zeven 
benodigdheden beschikbaar te zijn. Daarbij dienen de partijen die deze benodigdheden 
samenbrengen, hun informatie te delen in een "goede" samenwerking. Hierin is het van belang 
dat alle, voor het project relevante, informatie beschikbaar gesteld wordt door de betrokken 
actoren en deze informatie gemakkelijk toegankelijk is. De bereidheid tot samenwerking is hierin 
noodzakelijk. De benodigdheid "goedkeuring" is een onzekere factor. Wanneer efficient met de 
gemeente wordt samengewerkt, kan over dit aspect meer zekerheid verkregen worden. 

Vanuit het perspectief van het industrieel bouwbedrijf mogen er geen onaanvaardbare risico's 
genomen worden . Wanneer dit het geval lijkt te zijn, kunnen deze risico's afgekocht of verzekerd 
worden, of kan een coalitie gevormd worden met andere actoren, waarbij de risico's over deze 
actoren verdeeld worden. Een belangrijk risico dat van toepassing is op tijdelijke huisvesting, is 
de kans dat het na de eerste looptijd niet herplaatst mag worden op een andere locatie. Dit 
risico kan vermeden worden door hierover afspraken te maken met de betrokken gemeente. 
Een risico dat bij kan dragen aan het (financiele) succes van een project is wanneer tijdelijke 
bouw na vijf jaar gedoogd wordt, als het niet verwijderd wordt. Hierover kunnen door een 
gemeente "hints" gegeven worden, maar er kan op het moment van plaatsing nooit met 
zekerheid vastgesteld worden dat het object tegen die tijd daadwerkelijk gedoogd wordt. 
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9.1 Project Houthavens, Amsterdam 
In de Houthavens van Amsterdam zijn rond de 1100 
studenteneenheden gerealiseerd. Ongeveer 715 
eenheden zijn daarvan in IFD Boxen gerealiseerd, 
192 eenheden in COA eenheden en 194 eenheden 
in een cruiseschip. De IFD Box en de COA 
eenheden worden in hoofdstuk 6 behandeld. 

Kwalitatieve en kwantitatieve vraag 
Met name de IFD Box, waaruit de meerderheid van 
de voorraad bestaat, komt in hoge mate overeen 
met de wensen van de student. De COA eenheden Figuur 9.1 cruiseschip Houthavens 
voldoen minder aan de eisen, maar daarvoor wordt 
de lage kale huurprijs van 145 euro gerekend en deze zijn in de minderheid. De eenheden op 
het cruiseschip beschikken over een hoge toegevoegde waarde vanwege de unieke woonvorm 
(zie figuur 9.1 ). Verder zijn ze met een kale huurprijs van 195 euro per eenheid relatief 
betaalbaar. Wanneer de algemene wensen van studenten worden beschouwd, voldoen ze hier 
net als de COA eenheden in minder hoge mate aan. Verder zijn alle eenheden verplaatsbaar. 

Figuur 9.2: Situering van de Houthavens in Amsterdam 

De Houthavens zijn op een afstand van 
drie kilometer gesitueerd vanaf het 
centraal station (zie figuur 9.2) en er is 
een bushalte voor het terrein van de 
Houthavens. Op het gebied van openbaar 
vervoer en afstand tot het stadscentrum 
voldoet deze locatie dan ook aan de eisen 
van studenten. De Spaarndammerstraat, 
waaraan de Houthavens gesitueerd zijn, 
loopt langs de Houthavens. Aan deze 
straat is een supermarkt gevestigd (Nieuw 
Amsterdams Peil , 2005), zodat ook aan 
de wens van de studenten tegemoet 
gekomen wordt om deze binnen 5 
minuten lopen afstand te kunnen 
bereiken. 

Het aanbod aan opleidingsinstanties 
binnen de gewenste afstand is klein. Aan 
de rand van de cirkel die de maximale 
afstand voor de overige voorzieningen 

weergeeft, bevinden zich een paar vestigingen van de Universiteit van Amsterdam (blauwe 
vierkantjes figuur 9.2) en de Hogeschool van Amsterdam (paarse vierkantjes figuur 9.2). Verder 
zijn er geen locaties van opleidingsinstanties binnen deze maximale afstand. De houthavens 
kunnen als locatie voor studentenhuisvesting daarom als een B-locatie of in een 
uitzonderingssituatie als A-locatie gekwalificeerd worden en voldoen daarmee aan vijf van de 
zes wensen van studenten aan de locatie. De vraag naar studentenhuisvesting in Nederland is 
na Utrecht het hoogst in Amsterdam. De markt is daarom gunstig en in de toekomst zal deze 
naar verwachting niet snel verzadigd zijn. De Houthavens zijn daarom, mede gezien de 
marktomstandigheden, een geschikte locatie voor studentenhuisvesting. Vanuit deze vraag 
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geredeneerd, zal het totale aanbod afgenomen warden wanneer studentenhuisvesting 
gerealiseerd wordt. 

Kwalitatief aanbod uit juridisch en financieel oogpunt17 

De studenten uit de Houthavens hebben een huurovereenkomst afgesloten voor de periode 
waarvoor de studentenhuisvesting op de betreffende locatie wordt ingezet. Verder is het project 
niet rendabel en zou vanuit financieel oogpunt als niet succesvol beoordeeld kunnen warden. 
Het was echter niet de intentie van de initiatiefnemers om een rendabel of winstgevend project 
te realiseren. Het doel was om op zeer korte termijn een oplossing voor het probleem van het 
tekort aan studentenhuisvesting in Amsterdam te realiseren. Hieraan is voldaan. 

De oorzaak van de verliesgevendheid van dit project is gelegen in het feit dat op het terrein van 
de Houthavens een kostbare fundering nodig was en relatief hoge kosten gemaakt diende te 
warden voor de infrastructuur van elektra en riolering. De voedingskabel om het terrein van 
elektriciteit te voorzien kostte bijvoorbeeld 100.000 euro. Daamaast verwachten de 
initiatiefnemers dat de objecten na vijf jaar niet gedoogd warden. Dit komt doordat een eerdere 
bestemmingsplanwijziging nietig is verklaard. In afwachting op een definitieve 
bestemmingsplanwijziging is een tijdelijke vrijstelling op het bestemmingplan verleend. De 
verwachting is dat de definitieve bestemming na vijf jaar is bepaald en dat de eenheden dan 
verwijderd dienen te warden. Mogelijkheden voor een eventuele verplaatsing zijn onzeker. De 
herbestemming van het cruiseschip heeft verder tot onverwachte kosten geleid. Omdat op een 
schip andere regels gelden op het gebied van brandveiligheid en vluchtwegen, zijn hiervoor 
kostbare aanpassingen gemaakt die niet voorzien waren. 

Het ontwikkelingsproces 18 

Het initiatief voor dit project is genomen door 
woonstichting "Rochdale", studentenhuisvester 
"DUWO" en de Algemene Woningbouw Vereniging 
(AWV) die nauw met elkaar samenwerken in 
Amsterdam. Uit het feit dat het project gerealiseerd en 
in gebruik genomen is, blijkt dat de benodigdheden in 
het ontwikkelingsproces beschikbaar waren. Het 
project is 21 juni 2004 van start gegaan en vanaf 12 
oktober van dat jaar zijn de eerste woningen bewoond 
(Spaamdammerhout, 2005). Alie eenheden zijn sinds 
de ingebruikname verhuurd. Het kwalitatieve aanbod is 
dus voldoende om bij de huidige markt in Amsterdam, 
alle eenheden te verhuren. De huurprijs is gebaseerd 
op het puntensysteem van het ministerie van VROM. 

Figuur 9.3: De in gebruik genomen 
eenheden aan de Houthavens, Amsterdam 

De drie initiatiefnemers van dit project hebben nauw samengewerkt met het bestuur van 
stadsdeel "Westerpark". Dankzij deze samenwerking zijn de procedures die nodig zijn voor het 
verkrijgen van een vergunning naar alle tevredenheid van de initiatiefnemers binnen de beoogde 
periode doorlopen. Vanuit dat oogpunt is het project succesvol verlopen. De bereidheid om 
medewerking te verlenen kan verschillen per stadsdeel. Verder waren de risico's beperkt 
doordat de kosten grot~ndeels bekend waren bij de start van het project. 

17 Gegevens zijn gebaseerd op een gesprek met de heer Tonbreker van woningcorporatie Rochdale. 
18 Gegevens zijn gebaseerd op een gesprek met de heer Tonbreker van woningcorporatie Rochdale. 
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9.2 Project Voorburglaan, Wageningen 
De Flexline Inventive in Wageningen (zie figuur 9.4) bestaat uit 150 onzelfstandige eenheden en 
is gesitueerd op een industrieterrein aan de Voorburglaan. 

Kwalitatieve en kwantitatieve vraag 
Uit hoofdstuk 3.2 blijkt dat het tekort aan 
studenteneenheden in Wageningen relatief 
laag is. Volgens de Stichting 
Studentenhuisvesting Wageningen is de 
wachtlijst zelfs helemaal opgelost. Dit in 
combinatie met de door de student als hoog 
beoordeelde huur heeft ertoe geleid dat dit 
project gedeeltelijk leegstaat. Wei voldoet het 
voor een onzelfstandige eenheid aan de 
meeste eisen wanneer het vergeleken wordt 
met andere onzelfstandige eenheden die zijn 
onderzocht in hoofdstuk 6. Dit blijkt 
daarnaast uit het feit dat gebruikers, afgezien 
van de als hoog beoordeelde huurprijs van 
300 euro, tevreden zijn over hun eenheid. 
Ook is het object demontabel en Figuur 9.4: Flexline Inventive in Wageningen 

verplaatsbaar. 

Wanneer de locatie beschouwd wordt, is vanaf de Voorburglaan een bushalte gesitueerd op een 
afstand van vijf minuten lopen. Hiermee voldoet de locatie aan de eis die met deze eigenschap 
gepaard gaat. Een andere eis is dat een supermarkt binnen dezelfde afstand gesitueerd dient te 
zijn. Hieraan wordt in het geval van de Voorburglaan niet voldaan. 

Figuur 9.5: Situering van de Voorburglaan in Wageningen 

Bart Binnerts 9 maart 2005 

Het dichtstbijzijnde NS-station voor 
Wageningen is in de stad Ede gesitueerd. 
Hierdoor voldoet geen enkele locatie 
binnen Wageningen aan de eis om deze 
binnen 6,5 minuten per fiets of per 
openbaar vervoer te kunnen bereiken. 
Deze voorwaarde wordt bij de beoordeling 
van de locatie daarom niet meegenomen. 
De afstand naar het stadscentrum en naar 
een uitgaansgelegenheid is wel binnen de 
6,5 minuten fietsen gesitueerd en voldoet 
hiermee aan deze eisen (zie groene vlag 
in figuur 9.5). Zeals is figuur 9.5 te zien is, 
is een belangrijk deel van de 
opleidingsinstanties in Wageningen, 
eveneens binnen een straal van 6,5 
minuten fietsen gesitueerd (HW is 
Hogeschool Wageningen en LUW is 
Universiteit van Wageningen). 
Concluderend is de studentenhuisvesting 
aan de Voorburglaan voor alle studenten 
een B-locatie en redelijk geschikt voor 
deze functie, omdat aan een of twee eisen 
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niet wordt voldaan {het ontbreken van een supermarkt binnen vijf minuten lopen en voor een 
deel van de studenten de situering van een opleidingsinstantie op meer dan 6,5 minuten 
fietsen). 

Kwalitatief aanbod uit juridisch en financieel oogpunt 
De studenten hebben, net als de studenten aan de Houthavens, een huurovereenkomst 
afgesloten voor de duur van de periode waarvoor de studentenhuisvesting op de betreffende 
locatie wordt ingezet. De kosten voor dit project zijn op dit moment al vergelijkbaar met de 
kosten van permanente bouw. Als gevolg van de 40 jarige exploitatie verwacht SSHW dat het 
project rendabel zal zijn. Vanuit dit oogpunt zal het project naar verwachting succesvol zijn. 
Vanuit het oogpunt van de huidige leegstand is het project niet succesvol, echter trekt dit in de 
toekomst naar verwachting bij. Concluderend zijn de omstandigheden op dit moment te onzeker 
om al van een al dan niet succesvol project te spreken. 

Het ontwikkelingsproces 19 

De eenheden aan de Voorburglaan zijn door de Teha elementengroep uitgevoerd in opdracht 
van SSHW (Stichting Studentenhuisvesting Wageningen). Daarnaast waren de gemeente en de 
Universiteit van Wageningen betrokken bij het proces. De samenwerking tussen deze partijen 
was naar alle tevredenheid van de opdrachtgever, SSHW. In november 2003 is de 
overeenkomst getekend voor het realiseren van het complex en in april 2004 is deze 
opgeleverd. Een dergelijke "snelle" oplevering kan gerealiseerd worden dankzij de 
eigenschappen van het product van een industrieel bouwbedrijf. 

De aanleiding voor dit project was een tekort aan studentenhuisvesting in Wageningen. Door 
middel van het Flexline Inventive systeem is op basis van een tijdelijke bouwvergunning een 
tijdelijk complex gebouwd. Deze voldoet zowel aan de eisen van tijdelijke als van permanente 
studentenhuisvesting. Gedurende de eerste looptijd wordt een locatie gezocht die na de eerste 
looptijd gebruikt kan worden om het complex permanent te situeren en worden de benodigde 
vergunningen aangevraagd. Na de eerste looptijd wordt het complex verplaatst naar de locatie 
waar het naar verwachting ongeveer 35 jaar blijft staan. In de stalen constructie is rekening 
gehouden met de mogelijkheid om een extra laag aan het complex toe te voegen wanneer de 
markt daar te zijner tijd om vraagt. 

Uit het feit dat het object gerealiseerd is, kan worden afgeleid dat alle benodigdheden aanwezig 
waren in het ontwikkelingsproces. Wei is op dit moment sprake van een onvoorziene leegstand 
van ongeveer 10 procent. Dit doet vermoeden dat het project niet succesvol is gebleken. Deze 
leegstand is het gevolg van een onverwachte afname van het aantal studenten. Deze afname is 
te wijten aan het vertrekken van de Hogere Landbouwschool uit Wageningen en een 
uitwisselproject met China dat tijdelijk stokte. Hierdoor is het aantal buitenlandse studenten 
teruggelopen. Omdat van een exploitatieperiode van 40 jaar wordt uitgegaan, hoeft dit geen 
probleem te vormen. Het aantal studenten neemt naar verwachting toe in de toekomst, mede 
doordat in 2006 een hogere landbouwschool uit Deventer in Wageningen gesitueerd wordt. Een 
risico dat door SSHW wordt ervaren is de verplaatsbaarheid van het complex. Omdat de kosten 
voor deze geplande verplaatsing nog niet bekend zijn , kan dit een tegenvaller in de exploitatie 
opleveren. 

19 Gegevens zijn gebaseerd op een gesprek met de heer F. van der Bos van SSHW, afdeling Vastgoed 
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9.3 Potentieel project, Vleutenseweg Utrecht 
De projecten die in hoofdstuk 9.2 en 9.3 behandeld zijn, zijn uitgevoerd voor een opdrachtgever. 
Volgens het stroomschema voor de rolbepaling in hoofdstuk 8.5 is dit de "huidige rol". In deze 
paragraaf wordt een potentieel project uitgewerkt zoals die wordt uitgevoerd wanneer een 
industrieel bouwbedrijf een andere rol inneemt. 

Kwalitatieve en kwantitatieve vraag 
Omdat de concepten "Studio-Basis" en de "IFD Box" in dezelfde mate voldoen aan de eisen en 
wensen van de gebruiker en het hoogst gewaardeerd worden (zie hoofdstuk 6), wordt een van 
deze concepten gekozen voor de realisatie van dit project. Studio-Basis is in hoofdstuk 6 
rendabel gebleken voor een exploitatieperiode van tien jaar met verplaatsing in jaar zes. 
Daarom wordt van dit concept uitgegaan. Daarnaast voldoet dit concept aan alle eisen die met 
het begrip "tijdelijk" gepaard gaan. 

Het tekort aan studentenhuisvesting in Utrecht is met 7.000 eenheden het hoogst van Nederland 
(zie hoofdstuk 3.2). Daarom wordt van een potentieel project in deze stad uitgegaan. Omdat 
Utrecht een grate stad is (zie bijlage 5), wordt uitgegaan van een maximale afstand tussen de 
locatie en de voorzieningen "bushalte" en "supermarkt" van vijf minuten lopen ( 417 meter) en 
15, 7 minuten fietsen (3,9 kilometer) naar de overige voorzieningen (NS-station, 
opleidingsinstantie, stadscentrum en uitgaansgelegenheid). 

Een potentiele locatie die aan deze 
eisen voldoet is het braakliggend 
terrain aan de Vleutenseweg (zie 
figuur 9.6). Meerdere bushaltes 
bevinden zich in dit geval binnen een 
afstand van 417 meter. Binnen deze 
straal bevinden zich tevens meerdere 
supermarkten (Lombok, 2004), 
waardoor aan deze eis ruimschoots 
voldaan wordt. In de buurt van de 
grens van de "rode" cirkel met de 
straal van 417 meter is het 
stadscentrum met 
uitgaansgelegenheid gesitueerd, het 
NS-station en in de buurt van dit 
gebied bevinden zich daarnaast een Figuur 9.6: Situering van het terrein aan de Vleutenseweg in 

aantal vestigingen van de Hogeschool 
van Utrecht en de Universiteit van Utrecht (zie figuur 9.6, paarse en blauwe figuren). 
Concluderend voldoet de locatie aan alle eisen en wordt als een A-locatie gekwalificeerd. Het 
enige punt dat als negatief beoordeeld kan worden, is het negatieve imago van de wijk 
(Lombok) waarbinnen de locatie is gesitueerd. 

Kwalitatief aanbod uit juridisch en financieel oogpunt 
Wanneer het concept "Studio-Basis" wordt gekozen voor de realisatie van dit potentiele project, 
wordt een positief exploitatieresultaat verwacht wanneer het tien jaar wordt ingezet en in jaar 
zes verplaatst wordt. Wei dient de locatie verworven te worden onder de voorwaarden die in 
hoofdstuk 5.3 beschreven worden bij het normal case scenario of gunstiger voorwaarden voor 
de exploiterende partij. Omdat sprake is van tijdelijke bouw dient het huurcontract aan deze 
tijdelijkheid aangepast te zijn. 
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Ontwikkelingsproces 
De projecten die in de vorige twee paragraven behandeld zijn, werden door industriele 
bouwbedrijven volgens de beschreven "huidige rol" uitgevoerd. Het initiatief lag hierdoor bij een 
externe opdrachtgever die de industriele bouwbedrijven opdracht gaven voor de realisatie van 
de beschreven projecten. In dit beschreven "potentiele project" lijken de omstandigheden uiterst 
gunstig, echter wordt geen opdracht verleend door een externe opdrachtgever. In dit voorbeeld 
kan het daarom interessant zijn om het beschreven stroomschema uit hoofdstuk 8.5 verder te 
doorlopen om tot een rol te komen waarbij het initiatief (mede) door een industrieel bouwbedrijf 
wordt genomen. 

Tijdelijk 

Is er een tijdelijke 
vraag uit de markt? 

Is grond tijdelijk 
beschikbaar? 

Is kapitaal tijdelijk 
beschikbaar? 

Wordt goedkeuring 
tijdelijk verleend? 

Zijn risico's 
aanvaardbaar van 

tijdelijke bouw? 

Omdat uitgegaan wordt van het tijdelijke concept "Studio-Basis", wordt de 
"tijdelijke" tak van het stroomschema doorlopen. 

► Het tekort aan studenteneenheden is in Utrecht het hoogst van 
Nederland, waardoor minimaal van een tijdelijke vraag sprake is. 

► Het feit dat deze locatie braak ligt, geeft aan dat ze in ieder geval 
tijdelijk kan warden aangewend voor studentenhuisvesting 

► Met de beschreven timesharing constructie zou bijvoorbeeld (tijdelijk) 
kapitaal beschikbaar gesteld kunnen. Daarnaast kan een industrieel 
bouwbedrijf vaak zelf kapitaal beschikbaar stellen of kunnen beleggers 
benaderd warden. 

► In het geval van tijdelijke bouw kan gemakkelijker en sneller 
goedkeuring verleend warden dan in het geval van permanente bouw. 
Wanneer deze niet verkregen wordt, kan met de gemeente een 
coalitie aangegaan warden om de kansen op goedkeuring te 
vergroten. 

► Wanneer alle benodigdheden onder verantwoordelijkheid van een 
industrieel bouwbedrijf geleverd warden, loopt zij alle risico's in het 
ontwikkelingsproces. Wanneer deze risico's als te hoog ervaren 
warden, dient onderzocht te warden of deze overdraagbaar zijn. 
Wanneer dit niet het geval is dienen coalitiegenoten gezocht te 
warden om de risico's te delen, waardoor ze wel acceptabel warden. 
Wanneer de risico's niet als te hoog ervaren warden, wordt het 
initiatief door alleen een industrieel bouwbedrijf genomen en vervult zij 
de rol van ontwikkelaar. De enig keuze die in dat geval gemaakt dient 
te warden is of ze het object overdraagt aan een derde of zelf de 
verantwoordelijkheid blijft dragen over de exploitatie en het beheer. 
lndien mogelijk, zal een industrieel bouwbedrijf het object overdragen 
en daardoor afstand nemen van deze verantwoordelijkheid. 

Zoals gezegd wordt in dit geval geen opdracht uitgevoerd voor een externe opdrachtgever. Het 
initiatief wordt alleen door een industrieel bouwbedrijf, of door een industrieel bouwbedrijf in 
samenwerking met een of meer coalitiegenoten genomen. In beide gevallen zal een efficiente 
samenwerking van belang zijn. Wanneer de rol van ontwikkelaar vervuld wordt, vindt deze 
samenwerking voornamelijk plaats met de gemeente en wanneer een rol binnen een coalitie 
vervuld wordt, zijn er meerdere actoren waar deze tussen samenwerking plaatsvindt. Aan een 
industrieel bouwbedrijf is het de taak om deze samenwerking zo efficient mogelijk te laten 
verlopen . 
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Hoofdstuk 10. Samenvatting 
Nederland heeft te kampen met een structureel tekort aan studentenhuisvesting. Tijdelijke 
studentenhuisvesting kan een oplossing vormen voor dit probleem. Tijdelijk is in het kader van 
dit onderzoek een looptijd van maximaal vijf jaar. Een voordeel is dat tijdelijke bouw snel 
gerealiseerd kan worden en daarmee snel een oplossing kan vormen voor het probleem. 
Tijdelijke studentenhuisvesting kan gebruikt worden in de aanloop van projecten voor 
permanente studentenhuisvesting. Het duurt relatief lang voordat permanente eenheden 
gerealiseerd zijn en met tijdelijke bouw kan op korte termijn de voorraad aangevuld worden. Een 
ander voordeel is dat tijdelijke eenheden op grond gerealiseerd kunnen worden die tijdelijk 
beschikbaar is. Voor tijdelijke bouw zijn daarom meer mogelijkheden om grond te verwerven dan 
voor permanente bouw. 

Om de kansen rond tijdelijke studentenhuisvesting te kunnen benutten, wordt het 
ontwikkelingsproces ervan beschouwd. In dit onderzoek wordt dit proces benaderd vanuit het 
oogpunt van een industrieel bouwbedrijf, die over de middelen beschikt om deze vorm van 
huisvesting te realiseren. Om te bepalen hoe een industrieel bouwbedrijf kan inspelen op het 
tekort aan tijdelijke studentenhuisvesting, wordt de rol, die zij vervult in het ontwikkelingsproces, 
beschouwd. De probleemstelling luidt daarom: "Welke verschillende rollen kan een industrieel 
bouwbedrijf vervullen in het ontwikkelingsproces van tijdelijke studentenhuisvesting?" 

Kwalitatieve en kwantitatieve vraag 
Uit het onderzoek naar de kwalitatieve vraag van studenten blijkt dat deze een voorkeur hebben 
voor zelfstandige voorzieningen (douche, toilet en keuken) en graag beschikken over een 
gemeenschappelijke ruimte. Daarnaast wensen studenten een eenheid die met permanente 
woonvormen geassocieerd wordt. Ook aan de locatie worden een aantal eisen gesteld. Zo 
dienen de voorzieningen; supermarkt, bus-, metro- of tramhalte, NS-station, opleidingsinstantie, 
stadscentrum en een uitgaansgelegenheid in de nabijheid van de locatie gesitueerd te zijn. Het 
totale tekort beweegt zich rond de 31.000 eenheden en is het grootst in de steden Utrecht en 
Amsterdam. 

Kwalitatief aanbod locaties 
De mate waarin de locatie voldoet aan de zes eisen die daaraan door studenten gesteld worden 
(nabijheid van supermarkt, bus-, metro- of tramhalte, NS-station, opleidingsinstantie, 
stadscentrum en een uitgaansgelegenheid), bepaald de mate waarin een locatie geschikt is voor 
studentenhuisvesting. Het meest geschikt is een A-locatie, die aan alle zes de eisen voldoet. 
Het minst geschikt is een C-locatie, die aan minder dan vier van de gestelde eisen voldoet. 

Kwalitatief aanbod objecten 
De technische oplossingen voor tijdelijke studentenhuisvesting die op dit moment voor handen 
zijn, vallen over het algemeen onder het begrip IFD-bouw (lndustriele, Flexibele en 
Demontabele bouw). IFD-bouw biedt voordelen op het gebied van kosten, kwaliteit, tijd, milieu, 
arbeidsomstandigheden en behoeftebevrediging van de gebruiker. Daarnaast kan door het 
flexibele karakter ingespeeld worden op veranderingen in de markt, waardoor leegstand 
voorkomen kan worden. 

Vanuitjuridisch oogpunt hangt een aantal voordelen samen met het begrip "tijdelijkheid". Zo kan 
vrijstelling op het bestemmingsplan verkregen worden door middel van een relatief korte 
procedure. Volgens het bouwbesluit wordt tijdelijke bouw anders behandeld dan permanente 
bouw. Zo dient tijdelijke bouw bijvoorbeeld over een woningoppervlakte van minimaal 14 
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vierkante meter te beschikken tegenover 18 vierkante meter voor permanente bouw. Daarnaast 
dient permanente bouw over een lift te beschikken wanneer de eenheden vanaf een hoogte van 
12,5 meter zijn gesitueerd. Voor tijdelijke bouw is dit niet verplicht. Verder hoeft het ontwerp, in 
tegenstelling tot permanente bouw, niet door een welstandscommissie goedgekeurd te worden. 
Tijdelijke bouw kan binnen de beoogde looptijd vrijkomen door het huurcontract hierop aan te 
passen. 

Ook uit financieel oogpunt is tijdelijke studentenhuisvesting mogelijk. Wei zal in de praktijk een 
object na de eerste looptijd voor een tweede termijn ingezet dienen te worden, om tot een 
rendabele exploitatie te komen. Doorgaans zal deze tweede looptijd, indien mogelijk, op een 
andere locatie doorlopen worden. 

Ontwikkelingsproces 
Het ontwikkelingsproces van tijdelijke bouw verloopt op een aantal punten anders dan 
permanente bouw. De looptijd, van plaatsing tot verplaatsing, is bijvoorbeeld korter en herhaalt 
zich in de tijd . De realisatiefase van 45 tijdelijke studenteneenheden duurt bijvoorbeeld 3,5 
weken en inclusief planontwikkeling duurt het ontwikkelingsproces 12 tot 16 weken vanaf het 
moment dat de grond beschikbaar is. Na de demontage van het object begint het 
ontwikkelingsproces opnieuw, waarbij het gedemonteerde object opnieuw wordt ingezet. Het 
object kan vervolgens sneller op de nieuwe locatie gerealiseerd worden, omdat niet opnieuw 
een ontwerp gemaakt hoeft te worden. Daarnaast hoeven en de werkzaamheden in de fabriek 
door hergebruik niet opnieuw uitgevoerd te worden. 

Mogelijke rollen 
De mogelijkheid om een andere rol te vervullen in het ontwikkelingsproces kan bepaald worden 
met het ontwikkelde stroomschema. In dit stroomschema is onderscheid gemaakt tussen 
tijdelijke en permanente bouw en de keuze is gebaseerd op de vraag van een opdrachtgever, 
een vraag uit de markt, de beschikbaarheid van benodigdheden, de hoogte van de te lopen 
risico's en de mogelijkheden om exploitatie en beheer over te dragen aan derden. In 
verschillende situaties kan een industrieel bouwbedrijf volgens dit stroomschema de volgende 
rollen vervullen in het ontwikkelingsproces: 

► Huidige rol als turnkey leverancier van industriele bouwsystemen 
Deze rol vervult zij wanneer er een concrete vraag is van een opdrachtgever. Tot 
op heden wordt deze rol overwegend vervuld door industriele bouwbedrijven. 
Deelrollen die binnen deze rol vervuld worden zijn de rol van ontwerper en van 
bouwer. 

► Roi van ontwikkelaar 
Als er een vraag is uit de markt, maar geen vraag van een opdrachtgever, kan 
een industrieel bouwbedrijf ernaar streven om zelf het initiatief te nemen in het 
ontwikkelingsproces. Wanneer zij over alle benodigdheden beschikt, kan zij de 
rol van ontwikkelaar vervullen en de verantwoording dragen over het gehele 
ontwikkelingsproces. Binnen deze rol wordt verantwoording gedragen voor de 
exploitatie en het beheer als een object na realisatie niet overgedragen kan 
worden aan derden. Wanneer een object na realisatie wel overgedragen kan 
worden, wordt deze verantwoording door derden gedragen. Deelrollen die binnen 
deze rol vervuld worden zijn de rol van opdrachtgever, financier, grondverwerver, 
ontwerper, bouwer en mogelijk exploitant en beheerder. 
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► Roi binnen een coalitie 
Als een industrieel bouwbedrijf het initiatief neemt om in te spelen op een vraag 
uit de markt, maar niet over alle benodigdheden in het ontwikkelingsproces kan 
beschikken, dient zij coalitiegenoten te zoeken om gezamenlijk wel over deze 
benodigdheden te kunnen beschikken. In dat geval vervult zij een rol binnen 
deze coalitie waarin risico's en in te brengen benodigdheden verdeeld kunnen 
worden. Als deelrol vervult een industrieel bouwbedrijf, naast de mogelijke 
deelrollen die vervuld worden binnen de rol van ontwikkelaar, eventueel de 
"regierol". 

Wanneer meer verantwoordelijkheden in het ontwikkelingsproces gedragen worden door een 
industrieel bouwbedrijf, kan meer invloed uitgeoefend worden en worden meer risico's gelopen. 
De meeste verantwoordelijkheden worden binnen de beschreven rollen gedragen, wanneer de 
rol van ontwikkelaar wordt vervuld. De minste verantwoordelijkheid wordt (na geen rol in het 
proces) gelopen wanneer de huidige rol (turnkey leverancier van industriele bouwsystemen) 
wordt vervuld. 

10.1 Conclusie 
Voor industriele bouwbedrijven ontstaan meer mogelijkheden om (tijdelijke) 
studentenhuisvesting te ontwikkelen wanneer ze naast hun huidige rol, de rol van ontwikkelaar 
vervullen of een coalitie vormen waarmee ze gezamenlijk studentenhuisvesting ontwikkelen. De 
vraag uit de markt is er, de locaties zijn er, de juridische, technische en financiele mogelijkheden 
zijn er, ze moeten alleen bereid zijn de risico's te lopen die ontstaan wanneer meer 
verantwoordelijkheden in het proces gedragen worden. De keuze voor de rol van ontwikkelaar 
volgt in het geval van een vraag uit de markt, het ontbreken van een opdracht en de beschikking 
over de verschillende benodigdheden in het ontwikkelingsproces. De keuze voor de rol binnen 
een coalitie volgt in eenzelfde situatie, waarbij echter niet alle benodigdheden beschikbaar zijn. 

Op basis van de uitkomsten van dit onderzoek wordt aanbevolen om in te spelen op de kansen 
die hierdoor ontstaan. 
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Hoofdstuk 11. Conclusies, aanbevelingen en nawoord 
Op basis van de deelvragen die in het begin van het onderzoek gesteld zijn, worden in dit 
hoofdstuk de conclusies getrokken. Deze conclusies vormen de antwoorden op de deelvragen. 
In de aanbevelingen worden de resultaten uit dit onderzoek omgezet in uit te voeren acties. 

11.1 Conclusies 
In dit onderzoek wordt het ontwikkelingsproces van tijdelijke studentenhuisvesting onderzocht 
en de rol die een industrieel bouwbedrijf daarin kan vervullen . lngegaan wordt op het begrip 
studentenhuisvesting, kwalitatieve vraag, kwantitatieve vraag, kwalitatief aanbod locaties, 
kwalitatief aanbod objecten (vanuit technisch, juridisch en financieel oogpunt), 
ontwikkelingsproces en doelstellingen en mogelijke rollen van een industrieel bouwbedrijf. 

Studentenhuisvesting 

I ► Wat is studentenhuisvesting? 

Studentenhuisvesting is een object waarin een of meer studenten gehuisvest zijn. Hierin wordt 
onderscheid gemaakt tussen zelfstandige en onzelfstandige eenheden, reguliere en niet 
reguliere eenheden en tussen tijdelijke of permanente eenheden. 

Kwalitatieve vraag 

► Waar dient studentenhuisvesting minimaa/ aan te voldoen op het niveau van het 
object en op het niveau van locatie? 

De kwalitatieve vraag op objectniveau wordt bepaald door de eisen die studenten stellen aan 
hun eenheid. Belangrijke eisen die door studenten aan hun eenheid gesteld worden zijn: 

► Voorkeur voor zelfstandige voorzieningen ; 
► beschikking over een gemeenschappelijke ruimte; 
► ze dienen met een permanente woonvorm geassocieerd te worden. 

De kwalitatieve vraag op locatieniveau wordt bepaald door de eisen die studenten stellen aan de 
locatie van hun eenheid . Eisen die door studenten aan de locatie gesteld worden zijn: 

► De nabijheid van een supermarkt en bus-, metro- of tramhalte (maximaal vijf 
minuten lopen); 

► de nabijheid van een NS-station, opleidingsinstantie, stadscentrum en een 
uitgaansgelegenheid (maximaal tien minuten per fiets of openbaar vervoer). 

Kwantitatieve vraag 

I ► Hoe ontwikkelt de markt van studentenhuisvesting zich? 

Uit de kwantitatieve vraag van studentenhuisvesting blijkt dat er sprake is van een tekort van 
ongeveer 31.000 eenheden. Dit is 10,2 procent van het totale aantal uitwonende studenten. De 
omvang van het tekort aan studentenhuisvesting verschilt per studentenstad en is het grootst in 
Utrecht en Amsterdam. 
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Kwalitatief aanbod locaties 

► Hoe kan bepaa/d warden welke /ocaties voor tijdelijke studentenhuisvesting 
gebruikt kunnen warden? 

Om te bepalen of een locatie gebruikt kan worden voor (tijdelijke) studentenhuisvesting, wordt 
deze getoetst aan de kwalitatieve vraag op locatieniveau. Deze kwalitatieve vraag is opgebouwd 
uit een zestal eisen (nabijheid van supermarkt, bus-, metro- of tramhalte, NS-station, 
opleidingsinstantie, stadscentrum en een uitgaansgelegenheid). Het meest geschikt is een A
locatie, die aan al deze eisen voldoet. Minder geschikt is een B-locatie, die aan vier of vijf van de 
gestelde eisen voldoet. Het minst geschikt is een C-locatie, die aan minder dan vier van de 
gestelde eisen voldoet. 

Kwalitatief aanbod objecten 

► Wat zijn de op/ossingen voor en de mogelijkheden van tijdelijke 
studentenhuisvesting vanuit technisch, juridisch en financieel oogpunt? 

Technische mogelijkheden 

Omdat een tijdelijk object vaak niet binnen de eerste looptijd is afgeschreven, dient het 
hergebruikt te kunnen worden en daarom demontabel en verplaatsbaar te zijn. Daarnaast 
dient het in een korte tijd gerealiseerd te kunnen worden om maximaal van de beperkte tijd, 
dat het object mag blijven staan, gebruik te kunnen maken. Objecten die hieraan voldoen 
zijn doorgaans in meer of mindere mate volgens de "IFD-bouwmethode" (lndustriele, 
Flexibele en Demontabele bouw) gerealiseerd. Voordelen ten opzichte van permanente 
bouw zijn: 

► Kortere bouwtijd; 
► lagere bouwkosten; 
► hogere kwaliteit; 
► minder afvalproductie; 
► verbetering van de arbeidsomstandigheden; 
► aanpassingen zijn minder kostbaar; 
► hergebruik is mogelijk. 

De volgende nadelen zijn aan deze bouwmethode verbonden: 

► De ontwerper is beperkt door de standaardisatie van het product; 
► er zijn minder mogelijkheden om onderscheidend vermogen te creeren; 
► de transportkosten zijn hoger. 

Juridische mogelijkheden 

Op het niveau van gemeenten blijkt dat er een aantal voordelen aan tijdelijke bouw is 
verbonden. Deze zijn: 

► Tijdelijke vrijstelling op het bestemmingsplan is mogelijk, middels de minimaal 
acht weken durende artikel 17 procedure. Permanente "vrijstelling" duurt 
minimaal 10 maanden. 
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► In het geval van tijdelijke bouw worden andere eisen aan het bouwplan gesteld in 
het bouwbesluit dan voor permanente bouw. Volgens het bouwbesluit wordt 
tijdelijke bouw anders behandeld dan permanente bouw. Tijdelijke bouw dient 
bijvoorbeeld over een woningoppervlakte van minimaal 14 vierkante meter te 
beschikken tegenover 18 vierkante meter voor permanente bouw. Daarnaast 
dient permanente bouw, in tegenstelling tot tijdelijke bouw, over een lift te 
beschikken wanneer eenheden vanaf een hoogte van 12,5 meter zijn gesitueerd. 

► Het ontwerp van tijdelijke bouw hoeft niet goedgekeurd te worden door een 
welstandscommissie. Voor permanente bouw is dit wel verplicht. 

► Een nadeel dat kan voorkomen wanneer een (tijdelijke) eenheid verplaatst wordt, 
is dat het dan geldende bouwbesluit van toepassing is en de kans bestaat dat de 
eenheid daar mogelijk niet aan voldoet. 

Op het niveau van de rijksoverheid blijkt dat het ondanks de bescherming van huurders 
mogelijk is om ze voor een beperkte periode als huurder in een object te kunnen huisvesten. 
Juridische instrumenten om de huurders na het aflopen van een bouwvergunning te laten 
wegtrekken uit hun eenheid zijn: 

► De in 2004 aangenomen notie ter beperking van de huurbescherming, waardoor 
de huurders na maximaal drie jaar hun eenheid dienen te verlaten. 

► Een voorwaarde die in het huurcontract opgenomen kan worden waardoor 
studenten geen recht hebben op huurbescherming wanneer hun eenheid 
verwijderd dient te worden. 

► Campuscontracten die de huurperiode koppelen aan de studieduur van de 
student. 

Financiele mogelijkheden 

De financiele mogelijkheden zijn aan de hand van de maximale investeringskosten per 
eenheid bepaald. Deze zijn gebaseerd op de minimale eisen waaraan een eenheid volgens 
studenten dient te voldoen en de maximale huur die volgens het puntensysteem van het 
ministerie van VROM gevraagd mag worden. Deze maximale huur is lager dan de prijs die 
studenten maximaal bereid zijn te betalen voor hun eenheid . De maximale 
investeringskosten zijn bereikt wanneer een neutrale IRR is bereikt, waarin wel een gewenst 
rendement is meegerekend. In verschillende situaties bevinden de maximale 
investeringskosten per eenheid zich grofweg tussen de 8.500 euro en de 18.500 euro voor 
zelfstandige eenheden en tussen de 6.500 en de 15.500 euro voor onzelfstandige 
eenheden. 

Ontwi kkeli ngsproces 

I ► Hoe verloopt het ontwikkelingsproces van tijdelijke studentenhuisvesting? 

Het ontwikkelingsproces van tijdelijke studentenhuisvesting verloopt volgens het 
ontwikkelingsproces van tijdelijke bouw. Deze kenmerkt zich doordat de looptijd, van plaatsing 
tot verplaatsing, van een object kort is en zich herhaalt in de tijd . Na de exploitatie en 
beheerfase begint het ontwikkelingsproces opnieuw. De planontwikkeling en realisatiefase 
worden na de demontage en verplaatsingfase sneller doorlopen. De realisatiefase van 45 
tijdelijke eenheden duurt bijvoorbeeld 3,5 weken tegenover een verplaatsingsduur van twee 

Bart Binnerts 9 maart 2005 111 



Het ontwikkelingsproces van tijdelijke studentenhuisvesting 

weken. De realisatiefase bestaat alleen uit verplaatsing wanneer het ontwikkelingsproces voor 
de tweede keer doorlopen wordt. 

► Wie zijn de actoren in het ontwikkelingsproces van tijdelijke 
studentenhuisvesting? 

Actoren die in het ontwikkelingsproces van (tijdelijke) studentenhuisvesting een rol kunnen 
spelen zijn: Gemeente, provincie, rijksoverheid, gespecialiseerde corporatie, reguliere 
corporatie, particuliere aanbieder, onderwijsinstelling, studenten(organisatie), particuliere 
grondbezitter, belegger, architect en adviseurs, locatiegebonden actoren en een industrieel 
bouwbedrijf. 

Doelstellingen en mogelijke rollen van een industrieel bouwbedrijf 

I ► Wat zijn de doelstellingen van een industrieel bouwbedrijf? 

Samengevat komen haar doelstellingen neer op de volgende punten: 

► Stijging van het rendement; 
► groei van het bedrijf; 
► verbetering van de proauctiviteit; 
► verkorting van de doorlooptijd van het product; 
► stijging van de motivatie van het personeel. 

► Welke rollen kan een industrieel bouwbedrijf vervullen in het ontwikkelingsproces 
van tijdelijke studentenhuisvesting? 

Een industrieel bouwbedrijf kan, als zij deelneemt in een ontwikkelingsproces van tijdelijke 
studentenhuisvesting, hierin de volgende rollen vervullen: 

► Huidige rol als turnkey leverancier van industriele bouwsystemen, bij een vraag 
van een opdrachtgever. 

► Roi van ontwikkelaar, bij een vraag uit de markt, het ontbreken van een vraag 
van een opdrachtgever en de beschikking over alle benodigdheden in het 
ontwikkelingsproces. Er wordt onderscheid gemaakt tussen wel of geen 
verantwoording dragen voor de exploitatie en beheerfase. 

► Roi binnen een coalitie, bij een vraag uit de markt, het ontbreken van een vraag 
van een opdrachtgever en het ontbreken van een of meer benodigdheden in het 
ontwikkelingsproces. 

Wanneer verantwoording gedragen wordt over meer fases in het ontwikkelingsproces, kan meer 
invloed uitgeoefend worden en worden meer risico's gelopen worden. 
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11 .2 Aanbevelingen 
In dit rapport is naar voren gekomen dat er kansen liggen wanneer industriele bouwbedrijven 
alternatieve rollen vervullen. Om op deze kansen in te spelen wordt aanbevolen de volgende 
rollen in de volgende situaties te vervullen: 

► Huidige rol als turnkey leverancier van industriele bouwsystemen, bij een vraag 
van een opdrachtgever. 

► Roi van ontwikkelaar, bij een vraag uit de markt, het ontbreken van een vraag 
van een opdrachtgever en de beschikking over alle benodigdheden in het 
ontwikkelingsproces. 

► Roi binnen een coalitie, bij een vraag uit de markt, het ontbreken van een vraag 
van een opdrachtgever en het ontbreken van een of meer benodigdheden in het 
ontwikkelingsproces. 

Om de rol van ontwikkelaar of een rol binnen een coalitie te vervullen dient een aantal acties 
uitgevoerd te worden. Deze acties zijn opgedeeld in "Aanbevelingen voor nader onderzoek" en 
"Aanbevelingen voor De Meeuw". 

Aanbevelingen voor nader onderzoek 
► Het in kaart brengen van geschikte locaties in studentensteden met een teko,t aan 

studentenhuisvesting 
Om een actieve rol in het ontwikkelingsproces van (tijdelijke) 
studentenhuisvesting te kunnen spelen, dient per studentenstad in kaart gebracht 
te worden welke locaties hiervoor beschikbaar zijn . Hiervoor is in hoofdstuk vier 
van dit rapport een methode ontwikkeld om deze locaties te beoordelen. 
Aanbevolen wordt om eerst de locaties in kaart te brengen in de studentensteden 
waar het tekort het hoogst is. De kans dat gerealiseerde objecten daadwerkelijk 
afgenomen worden is in dergelijke steden het grootst, waardoor de financiele 
risico's het laagst zijn. 

► Onderzoeken van de markten in andere landen 
Dit onderzoek is gericht op Nederlandse markt. Eenzelfde onderzoek voor 
markten in andere landen dient gedaan te worden om eventueel in te spelen op 
een vraag uit deze landen. 

► Onderzoek naar andere vormen van tijdelijke studentenhuisvesting 
Dit onderzoek beperkt zich tot industriele bouwsystemen voor het realiseren van 
tijdelijke studentenhuisvesting. Naast deze bouwsystemen zijn er andere vormen 
van tijdelijke studentenhuisvesting, zoals "herbestemming van kantoorpanden" of 
"tijdelijke verhuur van woningen die leegkomen in herstructureringswijken". Deze 
vormen kunnen ook aangewend worden om op korte termijn in te spelen op het 
tekort aan studentenhuisvesting. 

► Ontwikkelen van een constructie voor het aanwenden van kapitaal van ouders 
In dit rapport komt naar voren dat ouders een mogelijke bron zijn voor het 
verschaffen van kapitaal binnen het ontwikkelingsproces. Om dit kapitaal vrij te 
maken dient een constructie uitgewerkt te worden waarmee dit kapitaal 
beschikbaar komt. De beschreven mogelijkheden van timesharing kunnen 
hiervoor de basis vormen, eventueel in combinatie met huur of lease. 
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► Zoeken naar de mogelijkheid tot gedogen 
Uit dit onderzoek blijkt dat wanneer een tijdelijk object na vijf jaar gedoogd wordt 
en daardoor blijft staan, het rendement op de investering sterk toeneemt. 
Aanbevolen wordt om kansen op dit gebied op te sporen en te benutten. Harde 
afspraken zijn op dit gebied echter niet te maken, maar bij gemeenten kan 
gespeurd worden naar signalen waaruit een mogelijk gedoogbeleid kan blijken. 
lndustriele bouwbedrijven kunnen erop aangesturen om dergelijke informatie van 
gemeenten te verkrijgen. 

Aanbevelingen voor De Meeuw 
Gedurende dit onderzoek bleek dat het het product dat De Meeuw aanbood (Studio-Max} te 
duur was om rendabel te kunnen exploiteren. Op basis daarvan is een tussentijdse aanbeveling 
gedaan om een goedkoper product aan te bieden. Vervolgens heeft De Meeuw Studio-Basis 
ontwikkeld, dat wel rendabel geexploiteerd kan worden. Als gevolg daarvan is De Meeuw in 
onderhandeling met de volgende opdrachtgevers: 

► Universiteit Nijenrode, voor de real isatie van 100 eenheden; 
► woningcorporatie Breburg, voor de realisatie van 100 eenheden; 
► woningcorporatie Sint Josef, voor de realisatie van 35 eenheden. 

Het ziet ernaar uit dat hierdoor in de nabije toekomst daadwerkelijk opdrachten uitgevoerd 
vKJrtlen op het gebied van studentenhuisvesting. Andere aanbevelingen voor De Meeuw zijn: 

► De organisatie in staat stellen om de "nieuwe" rol/en op zich te kunnen nemen 
Om de potentiele rollen te kunnen vervullen, zal De Meeuw de capaciteit in huis 
dienen te halen om kansen die leiden naar deze rollen te detecteren. Daarnaast 
zal het management van De Meeuw de omschakeling dienen te maken om naast 
de huidige "passieve" rol de potentiele "pro-actieve" rol te kunnen vervullen 
waaruit een initiatief in het ontwikkelingsproces voortkomt. 

► Een netwerk opstarten onder potentiele coalitiegenoten 
Zoals uit het ontwikkelde stroomschema blijkt, zal De Meeuw niet altijd zelf over 
alle benodigdheden in het ontwikkelingsproces kunnen beschikken. Om de 
kansen die zich op dit gebied voordoen te benutten, is het van belang dat een 
netwerk wordt opgebouwd met potentiele coalitiegenoten die over de mogelijk 
ontbrekende benodigdheden kunnen beschikken. Coalitiegenoten kunnen zowel 
regionaal (gemeenten of studentenorganisaties} als nationaal (beleggers of 
rijksoverheid} opereren. Om landelijk te kunnen acteren, dient het netwerk 
opgebouwd te worden uit potentiele coalitiegenoten uit alle regio's waarbinnen 
vraag is naar studentenhuisvesting. 

► Vergroten kansen op het gebied van goedkeuring 
Om de kansen op het gebied van goedkeuring te vergroten, dient het 
ontwikkelingsproces waar mogelijk vooraf gestroomlijnd te worden met 
gemeenten en de rijksoverheid. Hoe hoger de mate van overeenstemming is 
voor aanvang van het ontwikkelingsproces, hoe groter de kans op goedkeuring is 
tijdens het ontwikkelingsproces. 
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► Het punt vaststellen vanaf het moment dat risico 's niet meer aanvaardbaar zijn 
Wanneer het stroomschema doorlopen wordt, dient een keuze gemaakt te 
worden of de risico's wel of niet aanvaardbaar zijn in verschillende situaties. De 
Meeuw dient daarom vast te stellen in welke mate zij risico's wenst te lopen voor 
verschillende situaties. 

► Keuze voor het outsourcen of zelf doen van exp/oitatie en beheer 
Wanneer een object gerealiseerd is, bestaat de kans dat de verantwoordelijkheid 
voor exploitatie en beheer niet kan worden overgedragen. Daarom dient 
onderzocht te worden of de bijbehorende activiteiten ender acceptabele 
voorwaarden overgedragen kunnen worden aan een externe organisatie. 
Wanneer dit niet mogelijk is, dient de kennis en capaciteit door De Meeuw zelf in 
huis gehaald te worden. Er bestaat de mogelijkheid dat deze activiteiten in een 
deel van de studentensteden kan worden uitbesteed. 

11.3 Nawoord 
Nu het onderzoek is afgerond, kunnen de bevindingen hiervan toegepast worden op de situatie 
van De Meeuw. Wanneer het ontwikkelde stroomschema voor studentenhuisvesting wordt 
toegepast, kan de omzet van dit product een groot deel van totale omzet uitmaken van De 
Meeuw. Ook kan het stroomschema voor andere producten van De Meeuw worden toegepast. 
Wanneer dit stroomschema voor al haar producten wordt toegepast, kan dit een impuls vormen 
voor de hele organisatie. 
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Bijlage 1. Profiel van HBO en WO studenten 
(Oskamp en Hoppesteyn, 2003) 

HBO 

% < 23jaar 

% < modaal 

afstand studieplek (km) 

% in niet-woningen 

% in goedkope huurvoorraad 

% verhuisgeneigdheid 

% vraag naar woningen 

WO 

% < 23jaar 

% < modaal 

afstand studieplek (km) 

% in niet-woningen 

% in goedkope huurvoorraad 

% verhuisgeneigdheid 

% vraag naar woningen 

100 

100 

thuiswonend uitwonend 

I 

50 0 50 

thuiswonend uitwonend 

I . 
. 

I . 
50 0 50 

Figuur 2.3: profielen van studenten (HBO boven en WO onder) 

100 

100 

Onder het begrip "woning" in de figuur, wordt een gebouw of deel van een gebouw verstaan, dat 
volgens de bouw of verbouw blijvend is bestemd voor permanente bewoning. Daarnaast is 
vereist dat bij de bouw of verbouw aan de op dat moment bestaande bouwtechnische 
voorschriften voor woningen is voldaan. Onder het begrip "niet-woning" worden woonruimtes 
verstaan, die niet onder het genoemde begrip "woning" vallen. 
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Bijlage 2. Stappen in de wooncarriere van studenten 
(de Boer en Larsen, 2003) 

Stap 1: Vooral voor de groep die van ver komt is het van belang om snel een kamer te vinden. 
Vaak neemt deze groep in eerste instantie dan ook met weinig genoegen: een hele kleine 
kamer, onderhuur, bij een hospita, ver van het centrum of zelfs op de camping in het stadspark. 
Dit deel van de markt vervult vooral een rol tijdens de piekperiode in het begin van het 
studiejaar. Wanneer men eenmaal in de stad woont, zoekt men verder naar een kamer die beter 
aansluit bij de wensen. De minst aantrekkelijke huisvesting komt dan ook weer het eerst leeg te 
staan. Veel studenten slaan deze stap over. Men vindt gelijk een betere kamer of blijft wat 
langer vanuit het ouderlijk huis zoeken. 

Stap 2: Een volgende stap in de wooncarriere zijn de studentenflats. In dit geval gaat het 
doorgaans om kleine, relatief goedkope kamers met goede voorzieningen (b.v. internet) in een 
omgeving met veel andere nieuwe eerstejaars. De flats zijn gunstig gelegen ten opzichte van 
het centrum en de onderwijsinstellingen. In de flats wonen met name de jongere studenten (van 
gemiddeld 20 jaar) omdat deze flats via de formele kanalen te bereiken zijn en een hoge 
doorstroomsnelheid hebben. Hieruit kan worden geconcludeerd dat de woningen niet geheel 
voldoen aan de kwaliteitsvraag van studenten, aangezien andere woonvormen (zie 
vervolgstappen) de voorkeur hebben. 

Stap 3: Na verloop van tijd gaan veel studenten vaak op zoek naar een kamer in een gezellig 
huis, met meer vierkante meters, in huis bij vrienden of op een aantrekkelijke locatie in de stad. 
Vaak betekent dit dat men in een particulier studentenpand in of rond het centrum gaat wonen of 
bijvoorbeeld met een aantal medestudenten in een zelfstandige corporatiewoning. 

Stap 4: Bepaalde zelfstandige en onzelfstandige studenteneenheden, zeals bijvoorbeeld de 
HATeenheden (eenheden voor huisvesting van alleenstaanden of 2-persoonshuishoudens) in 
het centrum bieden nog meer kwaliteit dan veel particuliere studentenpanden. Studenten delen 
hier geen of weinig voorzieningen en hebben een hoge mate van privacy. Vooral oudere 
studenten waarderen dit. De gemiddelde wachttijd voor deze eenheden is erg hoog ( tot 3,5 
jaar) en het zijn vrijwel alleen ouderejaars die in dit soort eenheden wonen. Na het afstuderen 
blijft men hier ook nog vaak een tijdje wonen. 

Stap 5: Uiteindelijk maken de meeste studenten de overstap naar een zelfstandige woning, 
alleen of bijvoorbeeld met partner. Meestal ligt deze laatste stap na het afstuderen bij het vinden 
van de eerste baan. Deze stap laat vaak wat langer op zich wachten als de woningmarkt krap is 
of als - in economisch slechte tijden - het vinden van een eerste baan langer in beslag neemt. 
De druk op de markt van studentenhuisvesting neemt in dit geval toe. 

.., 1,1 

/ \ ==:>-
' /0\ 

f ·, 

Bart Binnerts 

[l □ □ 
[I □ 0 

[I □ D 
[I □ □ 
D O D 

□ 

9 maart 2005 

□□□□ 
□□□□ 

122 



Het ontwikkelingsproces van tijdelijke studentenhuisvesting 

Bijlage 3. Woonwensen locatie 
(Bureau Onderzoek en Statistiek, 2004) 

I 

Vlakbij of in het centrum 

Goede bereikbaarheid met OV 

Vlakbij hogeschool 

Via kbij winkelvoorzie n ingen 

Vlakbij medestudenten/vrienden 

Vlakbij sportvoorzie n ingen 

0% 

I 

I 

I 

I 

I 

Figuur 3.1 

Toelichting bij figuur 3.1: 

I 

I 

I 

I 

I 

I 
10% 

I I I 

I 

I 

I 

I 

I 
20% 30% 40% 50% 60% 

Aan de deelnemers van een enquete is gevraagd een rangorde op te stellen van aspecten die 
belangrijk zijn aan de woonlocatie. Meer dan de helft van de studenten heeft aangegeven de 
ligging van de woonruimte vlakbij of in het centrum een (zeer) belangrijk aspect te vinden. 
Hetzelfde aantal studenten noemde bereikbaarheid met het openbaar vervoer (zeer) belangrijk. 
Ligging ten opzichte van de hogeschool en winkelvoorzieningen worden wat minder vaak als 
(zeer) belangrijk ervaren. 
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Bijlage 4. Omrekenen van reistijden naar afstanden 
De reistijd omgerekend in afstand wordt als volgt berekend: 

Uitgegaan wordt van een loopsnelheid van 5 km/uur 
fietssnelheid van 15 km/uur 

5 minuten lopen is 5/12 = 417 m 
10 minuten fietsen is 15/ 6 = 2,5 km 
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Bijlage 5. Omrekenfactoren grote en kleine studentensteden 
Het aantal inwoners kan vergeleken warden met de oppervlakte van een gebied. Aangenomen 
wordt dat de dichtheid per stad hetzelfde is. Wanneer de oppervlakte van een stad bekend is, 
kunnen afstanden bepaald en vergeleken warden. 

Figuur 3.1 

Een stad is te schematiseren als een cirkel (zie figuur 2.1 ). De "relatieve straal" (r) van deze 
cirkel wordt gebruikt om de omrekenfactor voor de afstanden en reistijden te bepalen. Deze 
relatieve straal wordt bepaald door de volgende formule: 

r = relatieve straal 
x = oppervlakte naar aantal inwoners per 1. 000 

De normen zijn geijkt op Eindhoven welke als middelgrote studentenstad met 206.000 inwoners 
een relatieve straal heeft van 8, 1. Het aantal inwoners en de relatieve straal van de grate en 
kleine steden wordt vermeld in tabel 2.1. De kleine studentensteden zijn die steden die in tabel 
2.4 van hoofdstuk 2 zijn vermeld en minder inwoners hebben dan 150.000. Deze zijn Maastricht, 
Leiden, Delft en Wageningen. 

Tabel 3.1 : lnwoneraantallen (Plaats.nl , 2004), (Nieuwsarchief Wageningen, 2004), (Wikipedia, 2004) en (SGV, 2004) 
en relatieve schaal van grote en kleine steden 

Stad lnwoners Relatieve 
duizendtallen straal 

Amsterdam 735 15,3 
Rotterdam 600 13,8 Grote steden 
Den Haag 646 12,5 gemmiddeld 12,7 
Utrecht 265 9,2 
Maastricht 122 6,2 
Leiden 117 6, 1 Kleine steden 
Delft 97 5,6 gemiddeld 5,3 
Wageningen 33 3,2 

De omrekenfactor die voor de kleine studentensteden is 5,3 I 8, 1 = 0,65 
De omrekenfactor die voor de grate studentensteden is 12, 7 / 8, 1 = 1,57 
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Bijlage 6. Deel van een voorbeeld huurcontract 
Aanmerkingen in het huurcontract voor de tijdelijke eenheden van studentenhuisvester "De Key" 
van locatie "De Houthavens": 
A. De Key is een toegelaten installing in de 2in van de Woningwet en stelt 2ich statutair onder 

meer specifiek de huisvesting van studenten ten doel; 
B. De Key heeft om de2e doelstelling te realiseren een aantal wooneenheden uit haar be2it, 

waaronder de onderhavige wooneenheid, specifiek bestemd voor de huisvesting van 
personen die als dagstudent ingeschreven staan bij een installing voor vervolgonderwijs 
(MBO, HBO, universitair) in Amsterdam en omstreken (ROA-gebied); 

[Aanmerkingen over het vertrek van studenten wanneer eenheden verwijderd warden] 
D. Burgemeester en Wethouders hebben op [datum vrijstelling] aan De Key een vrijstelling 

verleend als bedoeld in artikel 17 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening om, in afwijking 
van het terzake geldende bestemmingsplan en voor de duur van ten hoogste vijf jaren -
derhalve tot uiterlijk [einddatum termijn van de verleende vrijstelling - , containers op 
voornoemde locatie te plaatsen bestemd voor huisvestingsdoeleinden voor studenten; 

E. na het verstrijken van de termijn genoemd in D. is De Key verplicht alle containers, 
waaronder de container waarin het gehuurde is gevestigd , te verwijderen van locatie De 
Houthavens; 

K. huurder is 2ich er voorts van bewust dat De Key gehouden is het gehuurde en de (andere) 
containers waarin studentenwooneenheden 2ijn gevestigd na het verstrijken van de in D. 
genoemde termijn te hebben verwijderd; 

[Aanmerkingen met betrekking tot het "Campuscontract'J 
H. omdat doorstroming in de voor studenten bestemde wooneenheden nood2akelijk is om haar 

doelstelling te kunnen (blijven) realiseren , wenst De Key, 2onder af te doen aan de wettelijke 
regels, de duur van de verhuur van haar voor studenten bestemde wooneenheden te 
beperken tot de duur van de studie plus een half jaar uitloop, met dien verstande dat de duur 
van de2e huurovereenkomst niet langer 2al 2ijn dan de termijn waarvoor aan De Key 
verstelling is verleend als bedoeld onder D. ; 

I. huurder is 2ich ervan bewust dat De Key het verhuurde na beeindiging van de studie door 
huurder 20 spoedig mogelijk weer beschikbaar wenst te krijgen voor de huisvesting van een 
woning2oekend persoon die als dagstudent ingeschreven staat bij een installing voor 
vervolgonderwijs als bedoeld onder B. en huurder stemt met de2e doelstelling in; 

J . huurder is 2ich ervan bewust dat De Key ernaar streeft de huurovereenkomst uiterlijk 2es 
maanden na beeindiging van de inschrijving als dagstudent bij een installing voor 
vervolgonderwijs te doen eindigen; 

huurder spant 2ich maximaal in en laat niets na om de kans op het vinden van passende 
vervangende huisvesting na beeindiging van de studie respectievelijk na het verstrijken van de 
in D. genoemde termijn 20 groat mogelijk te doen 2ijn. 
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Bijlage 7. Eisen brandveiligheid 
(Universiteitsraad Wageningen, 2004) 
Wanneer een gebruiksvergunning noodzakelijk is voor een pand, dan gelden bepaalde eisen ten 
aanzien van de brandveiligheid . Voor de vereiste brandveiligheid van deze panden wordt 
onderscheid gemaakt in compartimenten en sub-compartimenten. Compartimenten bestaan uit 
maximaal twee bouwlagen waarvan de vloer, plafond en omwandingen minimaal 30 minuten 
brandwerend dienen te zijn. De deuren tussen twee compartimenten vallen ook onder de 
omwanding en dienen zelfsluitend te zijn. De aparte kamers en keuken(s) zijn sub
compartimenten. Deze dienen op de eerste twee bouwlagen 20 minuten en vanaf de derde 
bouwlaag 30 minuten brandwerend te zijn. Een keuken dient altijd minimaal 30 minuten 
brandwerend te zijn . De keukendeur dient zelfsluitend te zijn. 

Verder dient er vanuit alle sub-compartimenten de mogelijkheid te zijn om te vluchten. De 
normale toegang naar de kamer wordt gezien als de eerste vluchtmogelijkheid. Voor de tweede 
vluchtmogelijkheid wordt onderscheid gemaakt in twee en meer bouwlagen. Telt het pand niet 
meer dan twee bouwlagen, dan volstaat een vluchtopening (raam) van tenminste 50 x 80 
centimeter (zie figuur 6, 1 links). Is het gebouw hoger, dan dient er de mogelijkheid te zijn om via 
een vluchtdeur uit te komen op een vaste brandtrap of vluchtweg (zie figuur 6.1 rechts) . De 
mogelijkheid dient te bestaan om tijdens het vluchten minimaal 20 meter van het pand weg te 
kunnen lopen. 

.> _,,· 

Figuur 6.1: Vluchtwegen 
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Bijlage 8. Maximaal redelijke huurprijs 
Z If d' e stan Iae een e en h d 

D 1. Oppervlakte vertrekken (1 punt per m2
) lpunten I 

• Woon- en slaapkamers (inclusief ingebouwde kasten kleiner dan 
2 (m2

}, keuken, badkamer en/of douche op 1,5 meter hoogte R m2 17 

meten. 
• Oppervlakte van alle vertrekken bij elkaar optellen en afronden . 
• Overlopen, gangen en hallen krijgen geen punten . 

Toilet bevindt zich in douche of badruimte? I~ II I 

□ 2. Oppervlakte overige ruimten (0,75 punt per m2
) 

• Bergingen, schuren, bijkeukens, kasten, wasruimtes, kelders, n m2 0 
garages en zolders op 1,5 meter hoogte meten, wanneer deze 
tenminste een oppervlakte van 2 (m2

) hebben. 
• Oppervlakte van alle vertrekken bij elkaar optellen en afronden . 

ID 3. Verwarming (cv) I 
Aantal verwarmde vertrekken ~ vertrekken 

□ ( een open-keuken telt als apart vertrek) 
2 punten per ruimte) 

Aantal overige ruimten met verwarming(1 punt per ruimte, maximaal 4 I ruimten D punten) 

Aantal vertrekken met thermostaatkranen op radiatoren ~ Li (0,25 punt per vertrek, maximaal 2 punten). 

IPrive-ketel of moederhaard (3 punten) 

Prive-hoog rendementsketel (5 punten) 

Collectieve verwarming met doorstroommeters (1 punt) 

Collectieve hoogrendements-stookinstallatie (1 punt) 
11
1 

ICV-combi , warm water via CV(1 punt) llr 11° 

D 4. Warmte-isolatie (Totaal maximaal 15 punten) 

IDubbelglas (0,4 punt per m2
) 

llfTim
2 D 

ISpouwisolatie (1 punt per won ing) llp 
Iv1oerisolatie (2 punten per woning) 

IIP 

IDakisolatie (2 punten per woning) 
IIP 

Gevelisolatie aan de buitengevel (6 punten per woning) IP 

lrotaal isolatie II II 11 ,a 
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ILJ 5. Keuken 

Lengte aanrecht I 1 tot 2 meter (4 punten) E] ~ 

ID 6. Sanitair I 
!Toilet (3 punten) 

IIPexempl. ID 
Wastafel , fonteintje, lavet, bidet (1 punt) [17 exempl. 

11

1 

!Douche aanwezig + (4 punt) 4 

!Bad aanwezig + (6 punt) 

Afzonderlijk bad en douche in een ruimte + (7 punt) 

D 7. Verouderingsa'ftrek Aftrek vanaf 117 /04 vervallen 

Jaar van oplevering woning (bouwjaar) I 2004 . 

□ Jaartal In 
vier cijfersUjjj) 

llnvestering gedaan na 1970 

: 1000,-) 
I[ (x f □ ITotaal veroudering per 1/7/04 II 11° I 

ID 8. Prive Buitenruimte I 
I I geen prive buitenruimten ~,,-5 I 
I 9. Woonvorm I 

I I 1 hoog zonder lift ::Jll3 I - - - -

D 10. Woonomgeving (maximaal 25 punten) 

De kwaliteit van de woonomgeving (ga naar het puntenboek van alle 1125 punten ,~ straten in Amsterdam). 

D 11.A'ftrek hinderlijke situaties (Aftrek maximaal 20 punten) 

Aftrek op basis van hinderlijke situaties. Zie het puntenboek Hinderlijke 1ra-- punten ILJ Situatie 

ID 12. Bijzondere voorzieningen I 
Is er sprake van een: r 

□ 
- serviceflat 
- hofwoning 
- aanleunwoning , een z.g.n. "woontussenvoorziening"? 

tot 1 juli 2004: na 1 juli 
2004: 

laantal punten 1163 ll63 I 
IMaximaal toegestane huur 11€ 254,21 II€ 2s4,21 I 
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0 If t d" h d nze s an 1ae een e en 

Oppervlakte van kamer en eigen keuken (indien aanwezig) IL187 11 90 I 
Oppervlakte van verwarmde gemeenschappelijke verblijfsruimtes (min. 15 1~ ID m2) 
gedeeld door het aantal bewoners 

!Centrale verwarming IIM 11 13,5 I 
Gasaansluiting + schoorsteen/rookafvoer aanwezig? (3 punten) , □ 11 ° I 
Thermostatische regelknoppen op radiatoren van cv (3 punten) IM 11

3 I 
Keuken 

□ L Gerneenschappelijke keuken voor max. 5 karners lE] 

1~~-w, ,oo, ~~! ""'"' ____ El l[~J 
Bad/Douche D I gem. douche/bad voor max. 8 karners ____ El 
-- --· -· "" ·-- ·--- ~· ... -- ~ ·-

I Eigen wastafel lln 11° I 
I Buitenruimte 

: I gee, '""'"'"'""' -- - - -- - -
[El 11°~ 

Fietsen-berging D l_ge~e~5-:_happ_:"j~e fiet5-:_nberg~n~ IFl 
Is. Aftrekpunten □ I 
Kamer op 5° verdieping of hoger en geen lift Ir 11° I 
Oppervlakte woon- en slaapvertrek kleiner dan 10 m2 le 11° I 
Woonruimte of toilet alleen via woon- of slaapvertrek van andere bewoners Ir ID te bereiken 

De ruiten in het (hoofd)woonvertrek zijn samen minder dan 0, 75 m 2 Ir 11° I 
Het laagste raamkozijn van het hoofdvertrek ligt meer dan 1.60 meter Ir II~ boven de vloer 

Tegenover het (grootste) raam van het hoofdwoonvertrek bevindt zich DD binnen 
5 meter een gevelwand 

Ernstige overlast vanwege de woonomgeving Ir 11° I 
Er mogen geen warme maaltijden worden klaargemaakt Ir 11° I 

IMaximaal toegestane huur 11 € 202,99 11 € 209,08 1 
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Bijlage 9. Exploitatieberekening 
Exploitatieberekening om de maximale investeringskosten te bepalen waarbij de IRR neutraal is. 

z.-...i19ennllel~ 
Grond In e ■dtt narm■I C8N scenario 
lnvoergagevens 

soor1 bewoning 
aantal bouwtagen 
aantal woningen 
a ant al m" per woning 
"'oeroppeMak totaal 
bebouwrl oppeMak 

inflatie [%] 
rendement {%] 
huurindex [%] 
kosten perm' 
huurdeMng (%) 

verplaatsingskosten 
verplaatsingsduur 
grondkosten 
kosten fundatie/m' 
transport/afmontage 

T erugkoop 5 jaar 
T erugkoop 10 jaar 

aans1uitkosten nuts & ICT 
huur per maandlwoning 

studenten 
3 

45 
21 m' 

945 m' 
1131 m'bvo 

1,9% 
4,2% 

3,00% 
&e,49 E Bij neutraal resultaat 

1,51 % 

12% bouwl<undig 
2 weken 

120 ~ per jaar 
50,00 ~ indicatief 

7% indicatief 

lnv881erlng 
leverantie de meeuw 
tas I fund index 
totaal 

bsten varpl■atllng na 5 J••r 
Verplaats 
tas / fund indH 
totaal 

luasten verplaatllng na 10 Jaar 
Verplaats 
tas / fund index 
totaal 

Oemontage, transport en montage 

Transport en montage 

13% leverantie de meeuw Incl. Kosten transport en demontage 
3% leverant ie de meeuw Incl. Kosten transport en demontage 

250,00@ indicatief per woning 

lnvesterin skosten met teru koo er wonin 
205,91 ~ indicatiefperwoning Maximaal redelijke huurprijs 

17.B70 E 

Cashflows 
Hon-Financial Cllshflows 

Jaar Inflows OU1ftows 

0 lnvestering gebouw -E 804 .171 

1 Huur E 109.512 Klein onderhoud -E 8.195 
Erfpacht grond -E 5.400 

2 Huur E 112.798 Klein onderhoud -E 8.350 
Erfpacht grond -E 5.503 

3 Huur E 116.182 Klein onderhoud -E 8.509 
Erfpacht grond -E 5.607 

4 Huur E 119.667 Klein onderhoud -E 8.671 
Erfpacht grond -E 5.714 

5 Huur E 123.257 Klein onderhoud -E 8.835 
Erfpacht grond -E 5.822 

6 Huur E 126.955 Klein onderhoud -E 9.003 
Erfpacht grond -E 5.933 

7 Huur E 130.764 Klein onderhoud -E 9.174 
Erfpacht grand -E 6.046 

B Huur E 134.686 Klein onderhoud -E 9.348 
Erfpacht grand -E 6.160 

9 Huur E 138.727 Klein onderhoud -E 9.526 
Erfpacht grond -E 6.278 

10 Huur E 142.889 Klein onderhoud -E 9.707 
Terugkoop object E24.125 Erfpacht grond -E 6.397 

totaal E 1.279 .562 totaal -E 952 .348 

Jaar Notto Non-fin cashftows Dlskontofactor ca1hflows 
0 -804 .171 ,10 1,00 -804 .171 ,10 
1 95 .917,91 0,94 90 .233,21 
2 98 .944,98 0 BB 87 .564 33 
3 102.065 71 0 83 84 .972 83 
4 105.282 96 0 7B B2.456 53 
5 108.599 68 0 74 80 .013 30 
6 112.018,90 0 69 77.641 11 
7 115.543 76 0,65 75 .337 92 
B 119.177 49 061 73 .101 01 
9 122 .923 42 0 58 70.930 B6 
10 150.910,09 0,54 81 .919 ,19 

NCW- 0,00 

IIRR 0,0% 
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688.197 ,29 E 
115.973,81 E 
8114.17110 f 

9'.J.732 ,97 E 
74.49'.J 45 E 

165.223 42 E 

99.686,43E 
B1.84111 E 

1B1.527,54 E 
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Onrelfllandlge eenheld 
Grond In • echt normal ... .:onerlo 
lnvoargagevens 

soort bewoning 
aantal boU'llfiagen 
aantal woningen 
aantal mZ per woning 
vloeroppervlak totaal 
bebouwd oppervtak 

inflatie (%) 
rendement (%) 
huurindex (%) 
kosten per m2 
huurdeNing (%) 

verplaatsingskosten 
verplaatsingsduur 
grondkosten 
kosten fundatie/m2 
transport/afmontage 

Terugkoop 5 jaar 
Terugkoop 10 j aar 

aanslui1kosten nuts & ICT 
huur per maandlwoning 

student en 
3 

45 
21 m' 

945 m' 
1131 m'bvo 

1,9% 
4,2% 

3,00% 
484,68 E Bij neutraal resultaat 

1,51% 

12% bouwkundig 
2 weken 

120 E per jaar 
50,00 E indicatief 

7% indicatief 

lnvnl1rlng 
leverantie de meeuw 
tas / fund index 
totaa1 

kDllon verpl■111ing ne 5 J••• 
Verplaats 
las/ fund index 
lotaal 

Oemontage , transport en montage 

Transport en montage 

13% leverantie de meeuw Incl. Kosten transport en demontage 
3% leverantie de meeuw Incl. Kosten transport en demontage 

250 .00 E indicatief per woning 

lnvesterin skosten met teru koo er wonin 
169,35 e indicatief per woning Maximaal redelijke huurprijs 

14.541 E 

Cashflows 
Non-Flmmcial Cashflows 

Jur Inflows Outflows 

0 lnvestering gebouw -€ 654 .344 

1 Huur E 90 .071 Klein onderhoud -E 6.668 
Erfpacht grand -E5.400 

2 Huur E 92 .773 Klein onderhoud -E 6.794 
Erfpacht grand -E 5.503 

3 Huur E 95 .556 Klein onderhoud -E 6.924 
Erfpachl grand -€ 5.607 

4 Huur E 98.423 Klein onderhoud -E 7.055 
Erfpacht grand -E 5.714 

5 Huur € 101.375 Klein onderhoud -€ 7.189 
Erfpacht grand -E 5.822 

6 Huur E 104.417 Klein onderhoud -E 7.326 
Erfpacht grand -E 5.933 

7 Huur E 107.549 Klein onderhoud -E 7.465 
Erfpachl grand -E 6.046 

8 Huur E 110.776 Klein onderhoud -€ 7.607 
Erfpachl grand -E 6.160 

9 Huur E 114.099 Klein onderhoud -E 7.751 
Erfpacht grand -E 6.278 

10 Huur E 117.522 Klein onderhoud -E 7.899 
Terugkoop object E 19.630 Erfpacht grand -E 6.397 

totaal E 1.052 .190 totaal -E 785.880 

Jaar Netto Non.fin cashftow1 Dlskontofactor cashftows 
0 -654 .344 20 1 00 -654 .344 20 
1 78 .002,91 0,94 73.379 97 
2 80.475 74 0 88 71.21942 
3 83 .025 28 0,83 69 .121,08 
4 85 .653 87 0 78 67 .083 23 
5 88 .363 95 0 74 65 .104 17 
6 91.15799 0 69 63 .18226 
7 94 .038 57 0 65 61 .315 91 
8 97 .008 35 0 61 59.503 57 
9 100 .070 04 0 58 57 .743 71 
10 122 .856,78 0,54 66.690,89 

NCW- 0,00 

0,0% 
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Bijlage 10. Financieringsconstructies 
De volgende mogelijkheden zijn op dit moment aan te wenden voor de financiering van 
vastgoed. De gebruiker heeft hiervoor te maken met verschillende voor- en nadelen (Nozeman, 
2004). 

► Koop (met terugkoopgarantie) 
Voordelen: 

• Volledige zeggenschap 
• Grip op de waardegroei 
• ldeale fit met bedrijfsproces 

Nadelen: 

• Weinig flexibel 
■ Vastgoed staat op de balans 
• Eigen vermogen staat vast in stenen 
• Extra financieringsbehoefte 
• Retrun on assets is lager 
■ Relatief managementintensief 

► Huur 
Voordelen: 

• Hoge flexibiliteit 
• Geen beslag op kapitaal 
• Relatief weinig managementintensief 

Nadelen: 

• Ge"indexeerde lasten 
• Niet altijd een ideale fit met het bedrijfsproces 
■ Geen of weinig zeggenschap 
■ Geen grip op waardegroei 

► Operational lease 
Voordelen: 

• Vastgoed staat niet op de balans 
• Grip op de waardegroei 
■ Geen beslag op kapitaal 
• Betere liquiditeit van de organisatie 

Nadelen: 

• Relatief managementintensief 
• Relatief hoge aanvangslasten 

► Financial lease (Tas en Buisman, 2003) 
■ Vastgoed staat wel op de balans 

Op de lange termijn is de International Accounting Standards Board (IASB) van plan het 
onderscheid tussen operational lease en financial lease op te heffen en de gebruiker te 
verplichten alle verplichtingen uit hoofde van de leases op de balans te zetten, met 
daartegenover aan de actiefzijde van de balans het gebruiksrecht als actiefpost. 
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Bijlage 11. Maximaal redelijke huur Studio-Max 
I 1. Oppervlakte vertrekken (1 punt per m2

) llpunten I 
• Woon- en slaapkamers (inclusief ingebouwde kasten 

kleiner dan 2 (m2), keuken, badkamer en/of douche op 1,5 
(To' m2 19 

meter hoogte meten. 
• Oppervlakte van alle vertrekken bij elkaar optellen en 

afronden. 
• Overlopen, gangen en hallen krijgen geen punten . 

Toilet bevindt zich in douche of badruimte? IP] II I 
I 2. Oppervlakte overige ruimten (0,75 punt per m2) I 

• Bergingen, schuren, bijkeukens, kasten, wasruimtes, 1 m2 0 
kelders, garages en zolders op 1,5 meter hoogte meten, 
wanneer deze tenminste een oppervlakte van 2 (m2) 
hebben. 

• Oppervlakte van alle vertrekken bij elkaar optellen en 
afronden. 

I 3. Verwarming (cv) I 
Aantal verwarmde vertrekken 

12 vertrekken D ( een open-keuken telt als apart vertrek) 
2 punten per ruimte) 

Aantal overige ruimten met verwarming(1 punt per ruimte, 
I ruimten lo maximaal 4 punten) 

Aantal vertrekken met thermostaatkranen op rad iatoren r-7 110,25 
(0,25 punt per vertrek, maximaal 2 punten). 

IPrive-ketel of moederhaard (3 punten) I 
Prive-hoog rendementsketel (5 punten) 

Collectieve verwarming met doorstroommeters (1 punt) I 
Collectieve hoogrendements-stookinstallatie (1 punt) 

11
1 

ICV-combi, warm water via CV(1 punt) llr 11° 
I 4. Warmte-isolatie (Totaal maximaal 15 punten) 

IDubbelglas (0,4 punt per m2) 
ll12m

2 

jspouwisolatie (1 punt per woning) IIP 
jvloerisolatie (2 punten per woning) IIP 
joakisolatie (2 punten per woning) IIP 
Gevelisolatie aan de buitengevel (6 punten per woning) jw 
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ITotaal isolatie 

j s. Keuken 

I 6. Sanitair 

II 

I 1 tot 2 meter ( 4 punten) 
Lengte aanrecht 

11 11,8 

!Toilet (3 punten) llf1' exem~I. 13 
I:== ====== = = ===============: :=====:I 
Wastafel, fonteintje, lavet, bidet (1 punt) I 1 I 11 1 

exempl. 

jDouche aanwezig + (4 punt) 4 

IBad aanwezig + (6 punt) 

Afzonderlijk bad en douche in een ruimte + (7 punt) I 
I' Hier is maximaal een verdubbeling va n het aantal punten mogelijk bij een luxe uitvoering 

7. Verouderingsaftrek Aftrek vanaf 1/7/04 vervallen 

I 200
4Jaartal in D 

vier cijfers{jjjj) 
1:==== ======================: 

l
investering gedaan na 1970 Ir l {x f □ 
_ 1000,-) 

1:=T=o=ta=a=I v=e=r=ou=d=e=ri=ng= pe=r=1=/7=/0=4===============:ll:======:llo 

Jaar van oplevering woning {bouwjaar) 

8. Prive Buitenruimte 

I geen prive buitenruimten .:J ll-s 
9. Woonvorm 

j 1 hoog zonder lift 

10. Woonomgeving (maximaal 25 punten) 

De kwaliteit van de woonomgeving {ga naar het puntenboek van llfTs! punten 11 18,75 
alle straten in Amsterdam). _ __ 

1:==== =====================~ 

I 
tot 1 juli 2004: na 1 juli 

2004: 
1:==========================: 
,:=la=a=nt=a=I p=u=n=te="==============~ll65 1:=165=====:11 
IMaximaal toegestane huur II€ 262,28 II€ 263,62 I 

Bart Binnerts 9 maart 2005 135 



Het ontwikkelingsproces van tijdelijke studentenhuisvesting 

Bijlage 13. Exploitatie Spacebox en Wooncabin 
Spacobox 
Grond In erfi 1acht nofmal case scenario 

lnvoergegevens 
soort bewoning 
aantal bouwlagen 
aantal woningen 
aantal m1 per woning 
vloeroppervlak totaal 

inflatie [%) 
rendement (%1 
huurindex [%) 
kosten per m2 

huurdeMng ('/,) 

ve rplaatsingskosten 

grondkosten 
kosten fundatie/m' 
transport/afmontage 

Terugkoop 5 jaar 
Terugkoop 10 jaar 

aansluitkosten nuts & ICT 
huur per maandM'oning 

studenten 
3 

45 
18 m' 

810 m' 

1,9% 
4,2% 

3,00% 
916,67 € 

1,51% 

12% bouwkundig 

120 e per jaar 
50 ,00 e indicatief 

7% indicatief 

13% levarantie 
3% hwerantie 

lnvesterin skosten met teru koo er wonin 

250 ,00 € indicatief per woning 
222.75 #! indicatief per woning 

16.500 € 

Cashflows 
Non-Financial Cashflows 

Jaar Inflows 

0 

1 Huur € 118.469 

2 Huur € 122.023 

3 Huur € 125.883 

4 Huur E 129.454 

5 Huur E 133.338 

6 Huur E 137.338 

7 Huur E 141.458 

8 Huur E 145.702 

9 Huur E 150.073 

10 Huur E 154.575 
Terugko□p object E 22.275 

totaal E 1.380.388 

Jaar Netto Non.fin cashflows 
0 -742.500 00 
1 105.502 62 
2 108.810,33 
3 112.219 97 
4 115.734 67 
5 119.357 62 
6 -33.499 33 
7 126.941 60 
8 130.909 52 
9 134.999 52 
10 161.490,31 

0,97% 

lnvesterlng 
lnvestering gebouw 
tas I fund index 
totaal 

kosten verplaatsing na 5 jaar 
Verplaats 
las / fund index 

totaal 

kosten verplaatslng na 10 Jaar 
Verplaats 
tas / fund index 
totaal 

Incl. Kosten transport en demontage 
Incl. Kosten transport en demontage 

Outflows 

lnvestering gebouw -E 742.500 

Klein onderhoud -€ 7.588 
Erfpacht grand -E 5.400 

Klein onderhoud -€ 7.710 
Erfpacht grand -E 5.503 

Klein onderh□ud -€ 7.858 
Erfpacht grand -E 5.607 

Klein onderhoud -E 8.006 
Erfpacht grand -€ 5.714 

Klein onderhoud -E 8.158 
Erfpacht grand -E 5.822 

Klein onderh□ud -E 8.313 
Erfpacht grand -e 5.933 
Vernlaatsina -E 156.591 
Klein onderhoud -E 8.471 
Erfpacht grnnd -€ 6.046 

Klein onderhoud -E 8.832 
Erfpacht grand -E8.180 

Klein □nderhoud -E 8.796 
Erfpacht grand -E 6.278 

Klein onderhoud -E 8.983 
Erfpacht grnnd -E 6.397 

totaal -E 1.040.419 

Dlskontofactor cashflows 
1 00 -742.500 00 
0 94 99.436 97 
0,89 98 .858,34 
0,84 93 .955,89 
0 79 91.327 58 
0 74 88.771 44 
0,70 -23.482 47 
0,66 83 .888 00 
0 62 81.517 00 
0,59 79.230 75 
0,55 89.329,03 

NCW- € 38.113 
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82.101.00 e 
74.490 45 e 

156.5914H 

90.202,67 € 
81 .84111 € 

172.043 78 e 
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Wooncabh• 
Grand In e acht normal CMa acanarlo 

lnvoergegevens 
soor1 bewoning 
aantal bouwlagen 
aantal woningen 
aantal m2 per woning 
vtoeroppervlak totaa1 

inflatie 1%1 
rendement 1%1 
huurinde, (%( 
kosten per m• 
huurdeNing 1%1 

verplaatsingskosten 

grondkosten 

transport/afmontage 

Terugkaap 5 jaar 
Terugkaap 10 jaar 

aansluitkosten nuts & ICT 

studenten 
J 

45 
24 m' 

1CBJ m' 

1,9% 
4,2% 

J,00% 
5 ,o□ e 
1,51 % 

26% 

120 e per jaar 

7% indicatief 

13% leverantie 
3% leverantie 

huur per maandlwoning 
lnvesterin skosten met teru koo 

:m,oo E: indicatief per woning 
198 ,45 E: indicatief per '#Oning 

er wonin incl funderin 15.51lJ € 

Cashflows 
Non-F/m,nc/al Cashflows 

Jaar Inflows 

0 

1 Huur E 105.545 

2 Huur E 108.711 

3 Huur E 111 .973 

4 Huur E 115.332 

5 Huur E 118.792 

6 Huur E 122.355 

7 Huur E 126.026 

8 Huur E 129.807 

9 Huur E 133.701 

10 Huur E 137.712 
Terugkoop object E 20.925 

totaal E 1.230.878 

Jaar Netto Non.ftn cashftows 
0 -697.500 00 
1 92 .578 76 
2 95.498 75 
3 98 .509 05 
4 101.612 42 
5 104.811 71 
6 -168.098 12 
7 111.509 83 
8 115.014 81 
9 118.627 ,96 
10 143.277,81 

-3 ,14% 

1-•rlng 
lnvestering gebouw 

totaal 

kostan verplaalling na 5 Jaar 
Verplaats 
las/ fund index 
tataal 

Incl. Kosten transport en demontage 
Incl. Kosten transport en demontage 

Outflows 

lnvestering gebouw -E 697 .500 

Klein onderlloud -E 7.566 
Erfpacht grand -E 5.400 

Klein onderlloud -E 7.710 
Erfpacht grand -E 5.503 

Klein onderlloud -E 7.856 
Erfpacht grand -E 5.607 

Klein onderlloud -E 8.006 
Erfpacht grand -E 5.714 

Klein onderlloud -E 8.158 
Erfpacht grand -E 5.822 

Klein onderlloud -E 8.313 
Erfpacht grand -E 5.933 
Verolaatsina -E 276.208 
Klein onderlloud -E 8.471 
Erfpacht grand -E 8.046 

Klein onderlloud -E 8.632 
Erfpacht grand -E 6.160 

Klein onderlloud -E 8.796 
Erfpacht grand -E 6.278 

Klein onderlloud -E 8.963 
Erfpacht grand -E 6.397 

totaal -E 1115036 

Dlskontofactor cashftows 
1,00 -697 .500,00 
0 94 87 .256 14 
0 89 84 .833 41 
0,84 82.478,46 
0 79 80 .183 55 
0 74 77.953 01 
0,70 -117.833 ,98 
0 66 73 .672 51 
0 62 71 .61940 
0,59 69 .622 34 
0,55 79 .254,60 

NCW- -€ 108.463 
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Bijlage 14. Verdeling van benodigdheden over de actoren 
volgens Burie 

Benodigdheden Functies Rollen 

Opdrachten Opdracht verlenen 

Grand Grand beschik- Opd rachtgever 
baar stellen 

Kapitaal Financieren 

Ontwerp Ontwerpen Ontwerper 

Bouwcapaciteit Bouwen Bouwer 

Goedkeuringen Verlenen van Bestuurder 
goedkeuring 

Figuur: Benodigdheden, functies, rollen en actoren in het ontwikkelingsproces volgens Burie 
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Actoren 

Belegger 

Woning-corporatie 

Bouw-ondernemer 

Architect, stede
bouwkundige 

Bouwer 

Overheid 
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Bijlage 15. 
(van het Erve, 1999) 

Bouworganisatievormen 

Traditioneel 
In de traditionele bouworganisatie, 
zijn de verantwoordelijkheden van 
de opdracht geven, ontwerpen en 
uitvoeren sterk gescheiden. De 
opdrachtgever maakt (vaak in 
samenwerking met de architect) een 
programma van eisen. Vervolgens 
maakt de architect (in 
samenwerking met de nodige 
adviseurs) het ontwerp, vertaald in 
bestek en bestektekening. Op basis 
hiervan realiseert de aannemer het 
object. 

Voordelen zijn: 

Traditioneel 
Opdrachtgever 

Architect Aannemer 

Adviseurs Onderaannemers 
-constructies Nevenaannemers 
-installaties leveranciers 
-bouwfysica 

Figuur 1: Traditionele organisatievorm 

► Deze organisatievorm biedt de mogelijkheid van open prijsconcurrentie. 
► Eenvoudige organisatiestructuur. 
► Duidelijk gescheiden verantwoordelijkheden en aansprakelijkheden. 

Nadelen zijn: 

► Door de scheiding tussen ontwerp en uitvoering verloopt het proces 
schoksgewijs, waardoor de doorlooptijd langer is. 

► Omdat de aannemer in de realisatiefase wordt ingeschakeld, is het niet mogelijk 
om tijdens het ontwerp van haar deskundigheid gebruik te maken. 

Bouwteam 

Bouwteam 
Opdrachtgever 

Architect 

Kenmerkend voor het bouwteam is, 
dat vanaf de ontwerpfase een team 
van diverse deskundigen 
samenwerkt. Hierbij is ook een 
uitvoeringsdeskundige aanwezig. 
Deze organisatievorm biedt de 
mogelijkheid om partijen in staat te 
stellen om hun eigen specifieke 
deskundigheden en werkmethoden 
toe te passen bij ontwerp en 
realisatie van een object. Hierdoor is 
het mogelijk om voor een lagere 
prijs te bouwen, omdat 

Figuur 2: Bouwteam organisatievorm 
investeringen in ontwikkelingen bij 

Aannemer 

Onderaannemers 
Nevenaannemers 
leveranciers 

diverse partijen beter tot hun recht kunnen komen als deze partijen vrij zijn om van de (in hun 
ogen) beste technieken en methoden gebruikt te kunnen maken. 
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Voordelen zijn: 

► Ontwerp en uitvoering kunnen geed op elkaar worden afgestemd omdat 
uitvoeringsdeskundigen in het bouwteam hun ervaring en knowhow tijdens de 
ontwerpfase al inbrengen. 

► De kennis van alle leden van het bouwteam kan optimaal benut worden. 
► Het ontwikkelingsproces is korter omdat de aanbesteding komt te vervallen. 

Hierdoor kan de aannemer in een eerder stadium beginnen met de 
voorbereiding. 

► Omdat de opdrachtgever lid is van het bouwteam, kan het grip houden op het 
proces. 

Nadelen zijn: 

► Prijsvorming vindt niet plaats op basis van concurrentie, omdat de aannemer 
geselecteerd wordt voordat het ontwerp wordt gemaakt. 

► Verantwoordelijkheden en aansprakelijkheden zijn moeilijker af te bakenen. 

Turnkey 
Bij een turnkey organisatie zijn alle 
werkzaamheden bij een partij Turnkey 
ondergebracht. De opdrachtgever 
maakt een globaal programma van 
eisen, op basis waarvan verschillende 
turnkey-organisaties een aanbieding 
kunnen doen. Een turnkey-organisatie 
bestaat over het algemeen uit een 
aannemer, een interne architect en 
eventueel adviseurs en financiers. 
Turnkey-organisaties werken meestal 
met standaard ontwerpen en 
bouwsystemen. Door de hoge mate 
van standaardisatie, kan een reductie 
op de bouwkosten en van de bouwtijd 
gerealiseerd worden. 

Opdrachtgever Adviseur t.b.v. 

Architect 

Figuur 3: Turnkey 

Voordelen zijn: 

Turnkey-organisatie 

globaal PVE 

Nevenaannemers 
leveranciers 

► De opdrachtgever kan kiezen uit uitgewerkte ontwerpen, waardoor de 
besluitvorming relatief weinig tijd kost. 

► De opdrachtgever loopt geen risico's op het gebied van coordinatie van de 
actoren 

► De uitvoering is in hoge mate afgestemd op het ontwerp 
► Door de overlapping van verschillende fasen in het proces, wordt de doorlooptijd 

verkort. 

Nadelen zijn: 

► De opdrachtgever heeft weinig mogelijkheden om bij te sturen. Hierdoor loopt hij 
het risico dat het object niet geheel aansluit bij haar wensen. 
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► Bij keuze tussen uitgewerkte plannen, is het moeilijk om te selecteren uit 
aanbiedingen en kunnen mogelijkheden tot aanpassingen aan specifieke wensen 
beperkt warden. 

► De risico's warden overwegend gedragen door de turnkey-organisatie. 

De turnkey bouworganisatie heeft een aantal varianten (Kennisbank, 2004). De variant zoals 
beschreven is, komt in grate mate overeen met de "Design and Construct" of "Design and Build" 
organisatievormen. Het verschil met een turnkey organisatie, is dat daar vaak een voorontwerp 
wordt gemaakt naast het programma van eisen en bij design and construct of design and build 
constructies niet (SBR, 2004). Wanneer daarnaast de verantwoordelijkheid van het onderhoud 
voor een bepaalde periode door deze organisatie wordt gedragen, wordt deze organisatievorm 
"Design, Construct and Maintain" genoemd. Wanneer de betreffende organisatie niet met 
ontwerp belast wordt, is sprake van een "Engineer and Construct" organisatie. Wanneer de 
Design and Construct vorm wordt uitgebreid met de verantwoordelijkheid voor het programma 
van eisen, wordt deze organisatievorm "General Contracting" genoemd. De fasen in het proces 
waarin deze organisaties actief zijn, wordt ge"illustreerd in figuur 4. 

Figuur 4: Fasen in het ontwikkelingsproces waarin organisatievormen acteren 

Een fase die niet wordt genoemd in figuur 4 is de financiering. Wei is een organisatievorm 
mogelijk waarin deze fase oak wordt opgenomen. Deze organisatievorm wordt "Design, 
Construct, Finance and Maintain" genoemd (ProRail, 2002). 

Een andere vorm die is afgeleid van de turnkey-organisatie is de vorm "brochureplannen (van 
de Ven, 2003)". Hierbij gaat het om bepaalde kantenklare producten die op deze wijze in de 
markt warden aangeboden. In de volksmond wordt over deze bouw vaak van "catalogusbouw" 
gesproken. Binnen deze vorm gaat een opdrachtgever een contract aan met een aanbieder. Het 
betreffende object is gebaseerd op het brochureplan en zoveel mogelijk afgestemd op het 
programma van eisen zoals die door de opdrachtgever is geformuleerd. Deze verschillende 
turnkey vormen zijn toepasbaar wanneer het gaat om routineprojecten waarbij een "standaard" 
product in de markt wordt aangeboden. 

Management contracting_(van het Erve, 1999) 
Bij management contracting wordt het bouwbedrijf in een vroeg stadium aan het ontwerpteam 
toegevoegd. De management contractor (het bouwbedrijf of een ander partij) wordt hierbij 
geselecteerd op basis van managementkwaliteiten en uitvoeringsdeskundigheid, maar besteedt 
de werkelijke uitvoering uit aan (onder)aannemers. De management contractor heeft als taak om 
de opdrachtgever te adviseren over uitvoering en kostenaspecten in de ontwerpfase en de het 
contracteren van de (onder) aannemers, waarbij zij hun werkzaamheden coordineert. 

Alliantiemodel_(van het Erve, 1999) 
Het alliantiemodel is een model waarbij in een bouwteam risico's gedeeld kunnen warden. Hierin 
wordt onderscheid gemaakt tussen het "gewone werk" en het "risicovolle werk". Het gewone 
werk is dat wat men doorgaans gewend is te doen en waarvan de aansprakelijkheden in 
standaardcontracten warden vastgelegd. Voor het risicovolle werk wordt een apart budget 

Bart Binnerts 9 maart 2005 145 



Het ontwikkelingsproces van tijdelijke studentenhuisvesting 

gereserveerd. lndien er zich onvoorziene kosten voordoen van niet inplanbare risico's, wordt in 
het bouwteamverband dit budget aangesproken. Hierin worden naar ratio van gedeelde 
verantwoordelijkheid, de winst en verliesrekening van de betrokken actoren verdisconteerd. 

Prestatieconcept_(van het Erve, 1999) 
In het geval van een prestatieconcept is de opdrachtgever verantwoordelijk voor een 
programma waarin een zeer volledige opsomming wordt weergegeven. Hierin worden 
functionele en esthetische prestatiespecificaties aangevuld met een ruimteplan of 
structuurontwerp. Daarnaast worden projectgegevens zoals sonderingsgegevens, datum van 
start en oplevering, betalingstermijnen en procedures voor inschrijving gesteld. Het totale pakket 
wordt aanbesteed aan verschillende bedrijven die het met ontwerp uitwerken tot een integraal 
aanbod. De keuze wordt gemaakt op basis van een prijs / kwaliteitsvergelijking. 

Projectontwikkeling_(van het Erve, 1999) 

"Projectontwikkeling is het risicodragend initieren, organiseren, uitvoeren (of 
doen uitvoeren) en coordineren van a/le taken die nodig zijn voor het rea/iseren 
van vastgoed, inclusief het verwerven van grand. " 

De precieze toekomstige gebruikers of eigenaren zijn bij de start van het proces nog niet 
bekend, omdat in het geval van projectontwikkeling voor de markt wordt gebouwd. De 
ontwikkelaar treeft ernaar om zo vroeg mogelijk in het proces huurders en/of kopers aan te 
trekken voor de te realiseren objecten. Omdat het programma van eisen is gebaseerd op 
marktonderzoek en daarmee op "de gemiddelde gebruiker" sluit het niet altijd aan bij de 
specifieke eisen van de uiteindelijke gebruiker. De exacte keuze van de bouworganisatievorm is 
voor de projectontwikkelaar vrij. Hiervoor kiest hij per project de vorm die het beste past bij de 
specifieke situatie. 
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Bijlage 16. Risico's 
(Klaassen, Smeets en van de Ven, 2004) 

Risico's die aan de fasen in het ontwikkelingsproces verbonden zijn tegenover de opbrengsten 
die daarmee gepaard gaan, spelen een belangrijke rol in de besluitvorming om de te vervullen 
rol te bepalen. Risico's die in de verschillende fasen van het proces een rol kunnen spelen, zijn: 

► Ruimtelijk/fysieke risico's; 
► sociaal-maatschappelijke risico's; 
► politiek/bestuurlijke risico's; 
► juridisch/procedurele risico's; 
► financieel/economische risico's; 
► kwaliteitsrisico's; 
► samenwerkingsrisico's. 

leder risico kan een of meer van de vijf beheersaspecten (geld, organisatie, tijd , informatie, 
kosten) in gevaar brengen (van het Erve, 1999). De beheersfactoren zijn de factoren die onder 
controle gehouden dienen te warden om een proces succesvol te laten verlopen. 

Ruimtelijk-fysieke risico's 
Als gevolg van ruimtelijk / fysieke risico's, is het mogelijk dat de grondpositie niet onder de 
gewenste financiele voorwaarden of binnen de gewenste periode bereikt warden. De 
beheersaspecten "Tijd' en "Geld' kunnen daarom gevaar lopen. 

Sociaal-maatschappelijke risico's 
Externe belanghebbenden bij een te realiseren project zijn de oorzaak van de sociaal
maatschappelijke risico's. Zij kunnen bezwaar aantekenen wanneer zij tegen de uitvoer van een 
bepaald project zijn, waardoor sterke vertragingen opgelopen kunnen warden. De bedreigde 
beheersfactor is in dit geval "Tijd' die weer invloed heeft op de factor "Geld'. 

Politiek-bestuurlijke risico's 
De politiek (op het niveau van de rijksoverheid, de provinc,e en de gemeente) is aan 
veranderingen onderhevig. Dit leidt tot veranderingen in bestemmingsplannen, regelgeving en 
op het gebied van subsidies. Wanneer zich wijzigingen op dit gebied voordoen tijdens het 
ontwikkelingsproces van een bepaald project, kan dit invloed hebben op het verloop van dit 
proces. Het is mogelijk dat subsidies warden teruggedraaid of vergunningen of vrijstellingen 
geweigerd warden. Wanneer wijzigingen zich op dit terrain voordoen en in de nieuwe situatie 
andere eisen zijn gesteld dan waar vanuit gegaan werd in de oude situatie, kunnen de 
beheersfactoren "Tijd' en "Geld' in gevaar komen. 

Juridisch-procedurele risico's 
In het geval van wetswijzigingen dient rekening gehouden te warden met aanvullende eisen of 
regels. Dergelijke wijziging kunnen van invloed zijn op de factoren "Tijd', "Kwaliteif' en "Geld'. 

Financieel-economische risico's 
Bouwprojecten warden over het algemeen gerealiseerd voor de lange termijn . Factoren van 
onzekerheid die invloed hebben op de financiele situatie zijn variabelen als rente, inflatie, bouw
en loonkosten en conjunctuur. Hoe langer de beoogde levensduur van het te realiseren object 
is, hoe hoger de financiele of economische risico's zijn. Het in paragraaf 7.6.2 besproken 
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renterisico is hiervan een voorbeeld. Hierdoor wordt het risico gelopen dat op een project verlies 
geleden wordt en komt de factor "Geld' in gevaar. 

Kwaliteitsrisico's 
Door kwaliteitsrisico's ontstaat de kans dat een te realiseren object van onvoldoende kwaliteit is 
om in de markt opgenomen te warden. Deze kwaliteit dient daarom vanaf het begin van het 
proces te warden gewaarborgd en omschreven te warden in het programma van eisen. De 
betrokken beheersfactor is "Kwaliteif' en heeft bij onvoldoende beheersing een nadelige invloed 
op de factor "Geld'. Door de informatievoorziening (beheersfactor "lnformatie") te beheersen, 
kan het kwaliteitsrisico beperkt worden. 

Samenwerkingsrisico's 
De samenwerking binnen een project komt tot uiting binnen de organisatie van het project. 
Gebreken hierbinnen kunnen leiden tot het verlies van kennis en onduidelijkheden op het gebied 
van taakverdeling , verantwoordelijkheden, besluitvormingsstructuur, aansprakelijkheden en 
kosten- en batenverdelingen. De meest belangrijke beheersfactoren vanuit dit oogpunt zijn 
"lnformatie" en "Organisatie" . 

Wanneer genoemde risico's leiden tot problemen op het gebied van de verschillende 
beheersaspecten, heeft dit vaak invloed op andere beheersaspecten. Wanneer een project 
bijvoorbeeld een jaar uitloopt, komt de inkomstenstroom later op gang en zal dit een negatieve 
gevolgen hebben voor haar winstgevendheid . Problemen die samengaan met de factor "tijd', 
leiden daarmee tot problemen op het gebied van de factor "geld'. 

Risicoanalyse 
Het risico van een onderneming of een project is de prijs voor het rendement (Keeris, 2002). 
Hoewel iedere onderneming risico's loopt, betekent dit niet dat op de omvang van risico's of het 
aantal te lopen risico's geen invloed is uit te oefenen. In figuur 7.8 (Klaassen, Smeets en van de 
Ven, 2004) wordt een risicoanalysemethode beschreven om risico's in kaart te brengen. Hierbij 
is het van belang dat zich zo min mogelijk risico's in het vierde kwadrant bevinden. De risico's 
die zich in het vierde kwadrant bevinden kunnen door kans en/of gevolgreductie naar de andere 
kwadranten verplaatst warden. Ook kunnen verzekeringen afgesloten worden of risico's 
overgedragen warden wanneer het de wens is om deze risico's niet te lopen. Voor de start van 
een project dienen de verschillende risico's volgens een dergelijke methode beschreven te 
warden, zodat bepaald kan warden of deze risico's aanvaardbaar zijn. 

i II 
1-----+--0) 

j Ill 
C) 
__ _... __ _. 

Kans--►-

II 

Ill 

IV 

: kleine, acceptabele risico's 

: ongewenste gebeurtenissen} D 
: normale onzekerheden 

: grote , bedreigende risico's • 

Figuur 7.8: Kwadrantenmodel naar kans van optreden en gevolg 

Risico's van tijdelijke bouw 
Tijdelijke bouw brengt een aantal specifieke risico's met zich mee. Omdat tijdelijke bouw vaak 
herplaatst kan warden om van een sluitende exploitatie verzekerd te zijn, vormt de kans dat 
deze mogelijkheid zich niet voordoet een risico. Wanneer de markt afneemt binnen de functie 
van het te verplaatsen object, groeit dit risico. Het mogelijk flexibele karakter van tijdelijke bouw 
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is vanuit dit oogpunt een voordeel , omdat eventuele functieveranderingen hierdoor 
gemakkelijker en voordeliger realiseerbaar zijn. 

Daarnaast kan de markt wel gunstig zijn voor het object, maar is geen geschikte grand 
beschikbaar of wordt geen vergunning verleent om het object te mogen herplaatsen. In de 
praktijk zal een gemeente de benodigde vergunning wel verlenen, omdat zij gebaat is bij een 
oplossing voor het huisvestingsprobleem van studenten. Daarnaast kan dit risico ondervangen 
warden door afspraken te maken met een gemeente om het object binnen haar grenzen te 
mogen (ver)plaatsen. Verder is bij verplaatsing het dan geldende bouwbesluit van toepassing 
(zie hoofdstuk 5.2). Gedurende de looptijd van een object wordt het risico gelopen dat het 
bouwbesluit wordt aangepast en dat het object daar na verplaatsing niet meer aan voldoet. Op 
het moment van verplaatsing dient het object in dat geval aangepast te warden om aan het 
gewijzigde bouwbesluit te voldoen. 

De keerzijde van het risico dat met de ver of herplaatsing gepaard gaat, is dat er een kans is dat 
een tijdelijk object na vijf jaar niet verwijderd hoeft te warden (gedoogd wordt). Wanneer blijkt dat 
het object voor een langere tijd niet verwijderd hoeft te warden, kan hierop (onvoorzien) een 
aanzienlijke winst gemaakt warden. In hoofdstuk 6 warden verschillende concepten met elkaar 
vergeleken . Daaruit blijkt dat de kans op een positief rendement toeneemt, naar mate een 
tijdelijk object langer gedoogd wordt. Tabel 6.2 geeft aan hoe groat het verschil in rendement 
kan zijn wanneer een object vijf jaar gedoogd wordt. Wanneer een actor over een omvangrijke 
portefeuille beschikt van tijdelijke objecten, bestaat de kans dat dergelijke objecten het totale 
rendement van de portefeuille positief be"invloeden. Daarnaast kan, zoals in hoofdstuk 5.1 wordt 
beschreven, het risico op inkomstenderving door leegstand beperkt warden door de 
mogelijkheid van verplaatsing bij een ongunstige markt naar een locatie met een gunstige markt. 

De kortere looptijd van tijdelijke bouw is gunstig voor het renterisico. De gewogen gemiddelde 
looptijd van enkele contant gemaakte bedragen wordt in de beleggingswereld de "Macaulay 
duration" genoemd (Hogeschool van Amsterdam, 2004). Deze duration is een soort 
economische looptijd en is een maatstaf voor het renterisico. De invloed van de rente over een 
langere looptijd is grater dan over een kortere looptijd, omdat de rente wordt uitgedrukt in een 
percentage tegen de tijd. Naarmate de duration grater is, is daarom het renterisico hoger. Dit 
effect is naast de rente oak op de andere variabelen tijdens de exploitatie van toepassing. 
Tijdelijke bouw biedt in het ontwikkelingsproces daarom voordelen voor de belegger. 

Een risico dat tijdelijke bouw met zich meebrengt, wordt gevormd door de mogelijk 
veranderende eisen en wensen aan een object tijdens de looptijd. Om de afzet tijdens daarop 
volgende looptijden te kunnen garanderen, dient het object aangepast te warden aan de dan 
geldende eisen en wensen. De flexibiliteit van verschillende bouwsystemen kan het gevolg van 
deze kans verkleinen, wat leidt tot een voordeel van deze bouwvorm in vergelijking tot 
permanente bouw. Het tijdelijke karakter heeft invloed op de verschillende risico's in het proces. 
In tabel 7.1 warden de verschillen tussen tijdelijke en permanente bouw op dit gebied 
weergegeven. 
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Bijlage 17. Mogelijke financiering door ouders 
In deze bijlage warden de mogelijkheden van Timesharing en Leasing voor (tijdelijke) 
studentenhuisvesting onder de aandacht gebracht. 

Timesharing 
Wanneer meerdere studenten van een eenheid gebruik maken tijdens de totale levensduur van 
een object, kan dit op basis van "timesharing" georganiseerd warden. Timesharing is een vorm 
van mede-eigendom, waarin is bepaald dat het eigendom of gebruik slechts voor een bepaalde 
periode wordt uitgeoefend (Kousemaeker, 1998). Deze juridische vorm wordt met name 
toegepast bij recreatiewoningen, waarin meerdere eigenaren door het jaar heen gebruik maken 
van hun "recht". Dit recht kan bijvoorbeeld inhouden dat voor een periode van 20 jaar, de 
gebruiker 2 bepaalde weken per jaar van de woning gebruik mag maken. Oak wordt een meer 
soepele methode gehanteerd voor recreatiewoningen. Hierin warden bijvoorbeeld punten 
gekocht die een bepaalde waarde vertegenwoordigen. Deze punten kunnen ingewisseld warden 
tegen het gebruiksgerecht van een recreatiewoning, in de periode en voor de gebruiksduur naar 
keuze van de consument. 

In het geval van studentenhuisvesting zou een eenheid voor een aantal achtereenvolgende 
jaren door een student, waarvan de ouders (of de student zelf) deelnemen in een 
timesharingconstructie, bewoond kunnen warden. Ouders kunnen bijvoorbeeld een aantal jaar 
voordat hun kind gaat studeren aan deze constructie deelnemen. Wanneer hun kind begint met 
zijn of haar studie, kan deze het recht gebruiken om voor een bepaalde duur (bijvoorbeeld de 
duur van hun studie) van de eenheid gebruik te maken. Op het moment van deelname, dient 
bekend te zijn wanneer het recht ongeveer gebruikt gaat warden door de student omdat in de 
planning een eenheid beschikbaar dient te zijn op dat moment voor die periode. Omdat van al 
deze (toekomstige) studenten, alle inkomsten bij aanvang ge·incasseerd warden, kan het project 
direct van dit kapitaal gefinancierd warden. In hoofdstuk 5.3 wordt de benodigde huur bepaald 
om het project tegen een bepaald rendement te financieren. Op basis van deze prijs kan het 
bedrag bepaald warden dat nodig is om aan de timesharingconstructie te mogen deelnemen. 

Wanneer uitgegaan wordt van timesharing voor studentenhuisvesting, maken meerdere 
studenten achtereenvolgens gebruik van een eenheid. Het probleem van tijdelijke 
studentenhuisvesting is dat een eenheid na vijf jaar doorgaans verplaatst dient te warden. Het is 
in dat geval van belang dat een nieuwe locatie beschikbaar komt om de eenheden te 
herplaatsen en dat voor iedere student een eenheid binnen de studentenstad beschikbaar dient 
te zijn op een redelijke locatie. De deelnemers van de timesharingconstructie kan twee 
mogelijkheden geboden warden. Er kan de mogelijkheid geboden warden om deel te nemen 
aan een constructie binnen een stad en er kan de mogelijkheid geboden warden om deel te 
nemen aan een constructie binnen meerdere steden. In het eerste geval dient (ruim) van te 
voren bekend te zijn waar een aankomend student gaat studeren. Vaak is dat in dit stadium nag 
niet bekend, waardoor het niet aantrekkelijk is om deel te 
nemen aan een dergelijke constructie. 

Wanneer de keuzevrijheid gehandhaafd wordt om tussen 
meerdere studentensteden te kiezen, ontstaat er een ander 
probleem. Niet ieder jaar gaan even veel studenten in 
dezelfde stad studeren. Daarom is flexibiliteit binnen het 
aanbod van belang om schommelingen in de toestroom op 
te kunnen vangen. In een stad kan een voorraad 
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gerealiseerd worden die permanent blijft staan om aan de verwachte minimale voorraad 
tegemoet te komen. Daarnaast kan een voorraad van tijdelijke eenheden in iedere stad gebruikt 
worden om schommelingen in het aantal deelnemende studenten binnen de stad op te vangen. 
Deze opbouw van de voorraad wordt in figuur 1 schematisch weergegeven. In het geval van een 
lage vraag in de stad, worden tijdelijke eenheden verwijderd en in het geval van een toename 
worden meer tijdelijke eenheden geplaatst. Het feit dat een object demontabel en flexibel is, wil 
echter niet zeggen altijd een geschikte locatie beschikbaar zal zijn. Het ontbreken van een 
geschikte locatie kan daarmee een probleem vormen. 

De gebruiksduur van een tijdelijke eenheid (doorgaans de studieduur van een student) komt, 
zeals in hoofdstuk 7.2 beschreven wordt, ongeveer overeen met de looptijd van een tijdelijke 
eenheid. Wanneer de gebruiksduur op de studieduur wordt afgestemd zal daarom vaak de vijf 
jaar te kort of te lang blijken omdat de kans klein is dat deze precies met elkaar overeenkomen. 
Het gevolg is dat een eenheid het laatste deel van de looptijd leegstaat of dat voor een korte 
periode een andere eenheid gevonden dient te worden voor een student. In het geval van 
timesharing kan vooraf afgesproken worden dat een student voor exact vijf jaar het 
gebruiksrecht krijgt op een eenheid vanaf een vooraf afgesproken moment. In het geval van 
permanente studentenhuisvesting kan gemakkelijker een kortere of langere gebruiksduur 
gehanteerd worden. In figuur 17.2 wordt schematisch weergegeven hoe deze gebruiksduren 
zich kunnen verhouden ten opzichte van de looptijden. 

Gebruiksduur van een gebruiker 

Permanente bouw 

~ __. Tijdelijke bouw 

5 jaar verplaatsing 

► Tijd 

Figuur 17.2: Schematische looptijd van tijdelijke en permanente eenheden 

Een motivatie om deel te nemen in de timesharingconstructie is de garantie dat voor een 
bepaalde periode, eventueel in een bepaalde stad, het recht op het gebruik van een eenheid 
verworven kan worden. In het geval van huur kan deze garantie doorgaans niet verkregen 
worden. Een motivatie om niet deel te nemen in een dergelijke constructie, is dat (vooraf) 
betaald wordt voor een relatief lange periode. Wanneer een student stopt met de studie of in 
een andere stad besluit te studeren, beschikken de deelnemers nog steeds over het 
gebruiksrecht waarvoor ze tevens betaald hebben. Om dit risico te ondervangen, kan 
bijvoorbeeld voor een of twee jaar deelgenomen worden aan een timesharingconstructie. 
Wanneer de mogelijkheid geboden wordt om deze periode te verlengen, bestaat de 
mogelijkheid dat een student toch voor de gehele studieduur over een eenheid beschikt. 

Leasing 
In bijlage 10 werden de voor en nadelen van (operational en financial) lease reeds behandeld. 
Financial lease kan gezien worden als een soort lening, waarbij het object geleidelijk afgelost 
wordt en daarmee in het bezit komt van de lessee. De lessee is least een object van de lessor. 
De risico's van waardeontwikkeling zijn daarmee voor de lessee. Het object wordt in het geval 
van financial lease aan het einde van het leasecontract gekocht van de leasemaatschappij voor 
een symbolisch bedrag. Voor de belastingdienst is de lessee vanaf het begin van het 
leasecontract eigenaar (Kieskrediet, 2004). In het geval van operational lease wordt het object 
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niet afgelost en kan daardoor vergeleken worden met huur (ROZ, 1996). De lessor blijft fiscaal 
en juridisch eigenaar en daarmee de risico's voor waardeontwikkeling lopen (Kieskrediet, 2004). 
Wanneer uit het oogpunt van studentenhuisvesting naar deze begrippen gekeken wordt, zal 
operational lease niet toegepast worden omdat er geen voordelen aan verbonden zijn ten 
opzichte van huur. Financial lease kan wel interessant zijn in het geval van permanente 
studentenhuisvesting, omdat een eenheid daarmee in eigen bezit kan komen. Omdat een 
student vaak maar voor een beperkt aantal jaren studeert, zal hier naar verwachting weinig 
interesse voor bestaan. Natuurlijk kan een object na verwerving verkocht worden en draagt de 
nieuwe juridische eigenaar de risico's voor de waardeontwikkelingen. Voor financial lease zal 
meer interesse bestaan bij corporaties of particuliere verhuurders. Deze bieden hun eenheden 
opnieuw te huur aan op het moment dat een huurder de huur opzegt. Het verschil ten opzichte 
van het financieren met geleend geld is echter klein. 

In het geval van tijdelijke studentenhuisvesting zijn er minder mogelijkheden voor financial lease. 
Een lessee zou in dat geval over een eenheid beschikken, die in eigen bezit komt rond het 
moment dat het verplaatst dient te worden. Het is de vraag of deze zich op dat moment bezig 
wenst te houden met zaken als demontage, verplaatsing, het verwerven van een nieuwe locatie 
en het verwerven van nieuwe gebruikers. Leasing wordt daarom niet gezien als een belangrijke 
financieringsconstructie wanneer ouders een studenteneenheid financieren. 
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